
GYÓGYSZER 
VADEMECUM 

1 9 9 6 

l 

Első kötet 

Útmutató 
a gyógyszerkészítmények 

rendelésére 

Az 
Országos Gyógyszerészeti Intézet 

hivatalos kiadványa 

Budapest 
1996 



A kötet DR. PAÁL TAMÁS az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatójának 
irányításával készült. 

Főszerkesztő: DR. BORVENDÉG JÁNOS 

Fószerkesztó-helyettes: EGGENHOFERNÉ DR. SZAUER JUDIT, 
ZAJZONNÉ DR. BORUZS HEDVIG 

Gazdasági főszerkesztő-helyettes: DR. SÁNDOR ISTVÁN 

Szakmai lektorok: 

DR. BLASKOVITS ALADÁR 
DR. ELEK SÁNDOR 

OR. MEDGYESSY GYÖRGY. 
OR. NEDELKOVICS ZSUZSANNA 
OPELCZNÉ NYEGRE JÚLIANNA 
DR. SCH UL TZ GABRIELLA 
SZEPEZDIZSUZSANNA 
TAMÁSNÉ NÉMETH ÁGNES 
UJSZÁSZI MÖNIKA 

DR. HARDY GÉZÁNÉ 
HEINRICH GYÖRGY 
DR. HÉDERNÉ BERTHA KLÁRA 
HERMANN JÁNOSNÉ DR. 
DR. KROMPECHER ÉVA 

ZÖLD KRISZTINA 

Technikai szerkesztók 

CSANÁDY BORBÁLA 
OR. KAWKA LÁSZLÓ 

ISSN 1416-0102 

Készült a NOVODATA RT. számítógépes adatbázisa segitségével 

Tipográfia: Molnár Zoltán 

Kiadta a N.OVODATA RT. 

AJÁNLÁS 

Régi adósságát törlaszti az Országos Gyógyszerészeti Intézet az új VADEME
CUM megjelentetésével, hiszen az ezt megelőző utolsó, (harmadik) kiadás 1988-ból 
származik, anyagát ráadásul már 1987-ben lezárták. (Igaz, hogy az is 8 ével késett, 
mert a második kiadás 1980-ban jelent meg, és ezen két kiadás közölti hiányt.csu
pán egy pátfüzet csökkentette.) 

Makkora különbség van azonban a két, nyolc-nyolc évnyi periódus között! 
Igaz, az 1988-as harmadik kiadás is más viszonyokat tükrözött, mint az 1980-as 

második, amely még szigorúan megkülönböztette a "hazai és szocialista", valamint 
a "nem-szocialista" országból származó gyógyszereket, s az újonnan felvett készit
mények száma az elózóek közül 43, mfg az utóbblaké csak 14 volt. A harmadik ki
adásban hasonló csoportosilást már nem találunk, több hatékonyabb gyógyszert 
igen. 

Az 1988-as és a jelenlegi kiadás közölt azonban sokminden történt, amelyet- re
ményeink szarint- az új VADEMECUM is tükröz. Emeljük ki a két legfontosabbat 

- az OGYI - bevezetve a számítógépes nyilvántartást is - a "régi WHO" terápiás 
beosztásról áttért a világszerte használt, modern ATC-kódok alkalmazására; 

- lényegesen nőtt a törzskönyvezett és forgalmazható gyógyszerkészlet ( 1987-
hez viszonyítva több, mint kétszeresére, 1980-hoz képest csaknem háromszorosá
ra). 

Ami az elsőt illeti, ez azt jelenti, hogy egyszerűbb lett a hasonló hatású szerek 
összehasonlítása, a választék felmérése és az összehasonlító gyógyszerutilizációs 
munka. 1 

A második (és a gyakorló orvos, gyógyszerész számára fontosabb) említett vál
tozás, a gyógyszerkészlet növekedése- akárhogyan is fanyalognak e tendencia el
lenzői- letagadhatatlan fejlődést jelentett a terápia fegyvertárában. A VADEMECUM 
második kiadásában - a különböző növényi extraktumokat is beszámítva - keve
sebb, mint 700 hatóanyag készítménye szerepelt, az 1988-as harmadikban is alig 
több, mint 750. Ma 900 felett járunk, s aki ezt túlságosan soknak tartja, az nem isme
ri a gyógyszeres terápiátl (Nem arról van szó, hogy egy orvosnak, különösen a házi
orvosnak kellene ennyi hatóanyag gyógyszerét rendelnie, ne feledjük, hogy a medi
cina az aneszteziológustól a bel győgyászon át az onkológusig sokminden szakmát 
felölel!) Ha úgy számolunk, hogy WHO nemzetközi szabadneve 5200 hatóanyagnak 
van, s több nyugat-európai ország 3000-nél is több hatóanyagat használ, akkor már 
nem is tűnik a jelenlegi gyógyszerkincsünk soknak. 

Érdemes .ezt a kérdést más szempontból ·ls megvilágítani. Kiindulhatunk a WHO 
Alapgyógyszerlista-modelljéból is (sokan figyelmen kívül hagyják, hogy a WHO nem 
"alapgyógyszerlistát", hanem ennek modelljét dolgozta ki, a tagországokra hagyva 
annak konkretizálását!). Ezen mintegy 300 hatóanyag szerepel, amely a WHO sza
rint "bevallottan" a betegek többségének általános kezelését teszi lehetövé. Fél relé-
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ve azt a kérdést, hogy mekkora ez a "többség" (nyilvánvalóan országonként változik, 
legutóbb egy WHO szakértói ülésen az optimista becslők a betegek 80-90%-a vala
milyen szintú kezeléséról beszéltek), belátható, hogy valamivel gyógyítani kell a "ki
sebbséget" is, statisztikával operálhat a biztosító, de a kezelőorvos nem, a betegnek 
a saját állapota számít "1 00%-nak". Feltételezve, hogy az WHO madell-listán az első 
választandó szerek vannak, a jelenlegi magyar választék nem többet, mint két továb
bi lehetőséget kinál (mint amilyen pl. az egyedül "WHO-listás" eimelidin mellett a ra
nitidin és a famolidin - ezek feleslegesek lennének?). 

Nem csak a "kényelmes", hanem a racionális terápiához tartozik továbbá a 
gyógyszerformák választéka, pl. kis- és nagyadagos tabletta (gyermeknek sem kell 
négyfelé törni) meg injekció, azaz átlagosan legalább három gyógyszerforma ható
anyagonként Tegyük hozzá, hogy az ellátás biztonsága pedig azt követeli meg, 
hogy mindegyiket legalább három gyártótól is be lehessen szerezni (legalábbis a le
járt szabadalmúakat). Emlékszünk még a nyolcvanas évek elején az állandó nifedi
pin (azaz Corinfar) hiányra? Az ilyet mindenképpen el kell kerülni! A használt ható
anyagok számát tehát héttel-kilenccel megszorozva kapjuk meg a célszerű gyógy

szerválasztékot 
Mindezek fényében a jelenlegi kb. 3000 szer már nem tűnik soknak (valóban, Eu

rópában -néhány poszt-Szavjet ország kivételével) a jelenlegi magyar gyógyszer
választék még mindig a legkisebb, még a román, szlovák, bolgár stb. gyógyszer

kinccsel összehasonlítva is! 
Ismervén az erről mcstanában gyakran hangoztatott demagógiát, sietek leszö

gezni, hogy jól működő társadalombiztosítási rendszer eselén semmilyen kapcsolat 
nincs a törzskönyvbe bejegyzett gyógyszerek száma és a terápia (a társadalombiz
tosítás) kőltsége között! Nem szükséges, hogy új gyógyszerek megjelenése tönkre 
tegye a tb-költségvetést!! A törzskönyvezés a terápiás haszon/ártalom, míg a társa
dalombiztosítási támogatás megállapítása a költség/haszon viszony elemzésén kell, 
hogy alapuljon. A törzskönyvi bejegyzés valójában azt jelenti, hogy az adott szert 
gyógyszerként ismertük el, nem azonos annak valamilyen kötelező behozatalával, 
megrendelésével vagy mindenáron történő alkalmazásával! 

A hatóanyag- és gyógyszerforma-választék növekedése mellett új jelenségként 
vonultak be a hazai gyógyszerkincsbe az egyenértékű generikurnak (azonos ható
anyag hasonló gyógyszerformában más gyártótól). Ez korábban annyira ismeretlen 
volt nálunk, hogy a kilencvenes évek elején a fixösszegű támogatás bevezetésének 
tárgyalásakor komolyan felmerül!, hogy van-e ennek értelme Magyarországon, ahol 
(akkor) 5-B hatóanyagat nem számítva nem volt még két-két egyenértékű gyógyszer 
sem. Ma már számuk a százat is meghaladja. (Egyes esetekben- pl. diclofenac, pa
racetamol - több változat is van, mint ami a terápiához szükséges lenne, de ez ré
szint a társadalombiztosításnak nem okoz többletköltséget a fixösszegű támogatás 
miatt, másrészt nem kötelező az egyenértékűek közül egynél többet használni. 
(Egyet nem tehetünk: elutasítani az újak törzskönyvi bejegyzését, hiszen erre a jog-
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szabályok csak akkor adnak lehetőséget, ha a minőség-relatív ártalmatlanság-haté
konyság triádból valamelyik- kimutathatóan és indokolhatóan- nem felel meg!) A 
gyógyszerszelekció- mint pl. a WHO alapi ista-modell je- ma már a központosított ál
lami beszerzéseken és a gyógyszeradományokon "élő" fejletlen országok kivételével 
mindenütt a támogatott szerek szelekcióját és helyi (pl. egy kórházra vonatkozó) lis
ták kialakítását, de nem a törzskönyvbe bejegyzett gyógyszerek szelekciójátjelenti, 
mint ez a WHO legutolsó gyógyszerpolitikai szakértói ülésén egyértelműen elfoga
dást nyert. 

Több a gyógyszer- még nagyobb a független gyógyszerinformáció jelentősége! 
A GYÓGYSZER ~ TERMÉK + INFORMÁCIÓ, mint az Európai Gyógyszertörzs

könyvezési Társaság 1986-os alakulóülésén-e sarok írójának jelenlétében- kimon
datott. Különleges termék, a rá vonatkozó információ nélkül nemcsak, hogy nem 
használható, de még ártalmat is okozhat, mégpedig általában nem annak, aki az al
kalmazását előírja (orvos), hanem a betegnek. 

Mi az, hogy független információ? A "nem független" alatt ne valamilyen sértő 
szándékot tessék érteni! 

Részint, természetesen a gyógyszereégek brosúráiban sincs semmi ferdítés, 
vagy hamis állítás. Mégis érthetően nem azért készültek, hogy a konkurrens szer al
kalmazására beszéljék rá az olvasót (Akadnak persze mulatságos esetek is, e sarok 
írója egy kongresszuson két órán belül két olyan különbözó orális fogamzásgátló is
mertetését hallgatta, amelyek mindegyike - az előadottak szerint - a "világon a leg
kevesebb" szintetikus ösztrogén! tartalmazta!) 

Hasonlóképpen korrektek a különbözó szakemberek és szakértő csoportok által 
írott összehasonló gYógyszerismertetések is. Ezek viszont akarva-akaratlanul tükrö
zik a szerzó(k) szemléletét és tapasztalatát, amely orvosonként különbözhet, sót: kü
lönbözik (ha nem így lenne, megállna az orvostudomány fejl6dése!). Tudom, hogy 
vannak módszertani levelei a Szakmai Kollégiumoknak, mégis van sok orvos, aki 
másféle terápiára esküszik (hogy a sértődést elkerül jük: dán és lengyel professzoro
kat ismerek, akik közül -azonos esetben- van, aki vizelethajtóval, s van, aki béta
blokkolóval kezdi a magas vérnyomás kezelését, s igazáért nem csak érvelni, hanem 
ölre menni is képes.). 

Amit a VADEMECUMban (amit soha ne nevezzünk "gyógyszerkönyvnek", mert az 
egészen más jelent!) talál az olvasó, arról azt állítjuk, hogy független gyógyszerinfor
máció egészségügyi szakemberek részére. Miért? Miben különbözik a- szerencsé
re- mcstanában egyre szaporodó számú "kódexektól", "indexektől" és hatástani is
mertet6kt61? 

Azoknál kevesebb is, több is! 
Kevesebb, mert "száraz alapinformációt" továbbít magyarázatok nélkül. Ez 

ugyanis olyan szöveg, amelyben a gyártó (a gyógyszer "tulajdonosa") és a törzs
könyvező hatóság "megegyezett" (ez egyike a törzskönyvi bejegyzés jogi aktusai
nak, azaz egyik sem változtathat rajta a másik beleegyezése nélkül. Az OGYI sem. 
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A bejegyzést megtagadni vagy visszavonni joga van, de az ismertető szöveget a 
cég tudta nélkülátírni nincs!) Több, mert a jogszabályok (és- ne kerüljön rásor-a 

bírái gyakorlat) ezt a használati utasítást tekintik hivatalosnak, azaz aki eszerint jár el, 
jogilag is helyesen kezel, míg az ettől történő eltérés az orvos felelőssége. Keve
sebb, mert előfordulhat, hogy nem követi naprakészen az ismeretek fejlődését 
Több, mert jó értelemben konzervatív, azaz csak ellenőrzött és általánosan, világ

szerte elfogadott ismereteket tartalmaz. Kevesebb, mert csak a bejegyzett készítmé

nyeket tartalmazza (s ezek választéka a bejegyzésekkel és törlésekkel ráadásul ál
landóan változik), az irodalomban leírt legújabb, netán kipróbálás alatt álló szereket 
nem. Több, mert ami benne van, az rendelhető ... stb. 

A népes szerkesztői gárda arra törekedett, hogy az új VADEMECUM legalább ak

kora minőségi változást jelentsen a magyar hatósági, független gyógyszerinformá

cióban mint amekkora változás gyógyszerkincsünk bővülésével megvalósult. Aján
lom minden orvos, gyógyszerész és más, rokonszakmából származó érdeklődő fi
gyelmébe, könyvespolcára, sőt: munkaasztalára! 

B 

Dr. Paál Tamás 
az OGY! főigazgatója 

gyógyszerészet professzora (HIETE) 

ELŐSZÓ 

A Magyarországon törzskönyvezett és forgalomban lévő gyógyszerek alkalmazá
si előírásait tartalmazó "Vademecum" az Országos Gyógyszerészeti Intézet hivatalos 

kiadványa. A közreadott alkalmazási előírás teljes mértékben autentikus, hiszen az 

adott gyógyszer törzskönyvezési anyagában jóváhagyott szöveggel azonos, 
A kiadvány- követve a nemzetközi tradíciót- a VADEMECUM nevet kapta, de lé

nyegében az "Útmutató a Gyógyszerkészitmények rendelésére" a mindennapi szó
használatban "zöld könyvnek" nevet, 1988-ban megjelent kötet új, IV. átdolgozott ki

adása. 
A VADEMECUM megjelenését az orvos, gyógyszerész kollégák és általában a 

gyógyszerellátásban, forgalmazásban érdekeltek már évek óta várták. Az időközben 
megjelent hasonló tárgyú kiadványok, bár igen fontos igényt elégítenek ki, de nem 

pótolják az alkalmazási előírások hivatalos, szakmai és jogi szempontból is autenti

kusnak tekinthető gyűjteményét. 
Az elmúlt hét évben gyógyszerkincsünk mind mennyiségben, mind összetétel

ében alapvetően megváltozott. 1988-ban a Magyarországon törzskönyvezett készit
mények száma 1000 alatt volt, ma megközelíti a 3000-et: Változott gyógyszerterápi

ás szemléletünk is, és változtak azok a követelmények is, amelyeknek megfelelően 

ma egy gyógyszer alkalmazási előírását össze kell állítani. 
A Magyarországon törzskönyvezett, illetőleg forgalomban lévő gyógyszerkészit

mények száma, más európai országokhoz viszonyítva még mindig alacsony. A 3000 
törzskönyvezett készítmény között azonban a gyógyszerkutatás, gyógyszeres terá
pia gyors fejlődé?ét tükröző, valóban előrehaladást képviselő, újabban törzskönyve

zett, illetőleg forgalomba került készitmények aránya magas. Közöttük számos olyan 
fontos készítménnyel is találkozunk, melyek ugyan már külföldön régen ismertek vol

tak, mégis valamilyen ok miatt hiányoztak 6. magyarországi gyógyszerpalettáról. 
A VADEMECUM természetesen azokat a készítményeket is tartalmazza, amelyek 

már az 1988-ban kiadott "útmutató" -ban is szerepeltek, kivéve azokat, amelyeket 

időközben a törzskönyvból töröltünk. 
Az egyes gyógyszerek alkalmazási előírásai különbözó időben készültek. Arra 

nem volt idő, hogy valamennyi, már az előző kiadásban szereplő készítmény alkal
mazási előírását a mai követelményeknek megfelelően - az előállítóval is egyeztelve 

- alapvetően megváltozlass uk, átírjuk. Mindazonáltal lehetőséget biztosítottunk arra, 
hogy az előállító a hatóanyag farmakológiai hatásait, kinetikáját ismertesse, vagy a 

már elavultnak tartható szöveget korszerúsítse. Egyeztetés után több esetben módo
sítottuk a gyógyszerek indikációját, továbbá lehelóvé tettük a mellékhatások, interak

ciók részletesebb ismertetését. 
Bár az egyes alkalmazási előírások az intézeti ajánlásnak megfelelóen azonos 

szerkesztési elveknek megfelelően készültek, illetve a régebben elfogadott előíráso

kat igyekeztünk azonos elveket követve korszerúsíteni, mégis észrevehető bizonyos 
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mértékű .. egye_netlenség. Ez elsősorban az alkalmazási előírások terjedelmében, 
azon bel ul elsosorban a farmakológiai, kinetikai, illetőleg az esetlegesen fellépő mel
lékhatások bemutatásában nyilvánul meg. Ugyanezen megállapítás vonatkozik a kö
tetben szereplő orvosi kifejezések írásmódjára is. Az alkalmazási előiratok szövegé
nek m~dosítása, korszerűsítése azonban folyamatos, így a következő kiadványban 
b1zonyara lehetőseg lesz ezen nyilvánvaló egyenellenségek további simítására. 

A VADEMECUM-ban a szérumok, vakcinák, diagnosztikumok, radiofarmakonok 
kivételével valamennyi forgalomban lévő gyógyszerkészítmény helyet kapott. 

. Felsor~lásuk ABC sorrendben, törzskönyvezésüknek megfelelő gyógyszerspe
Cialrtásl (vedett), vagy generikus néven történt. Ma még nem Játjuk indokoltnak ATC 
kód (Analitical Therapeutic Chemical classification index), illetőleg hatóanyag szerin
ti csoportosításukat 

A kötet olyan összeállítást is tartalmaz, mely a gyógyszerek hatóanyagait sorolja 
fel a hivatalos magyar elnevezés mellett a nemzetközi szabad, vagy Ph. Eur. nevük 
szerint, ábécé sorrendben. 

Egy-egy alkalmazási előírás tartalmazza a gyógyszerkészítmény törzskönyvi ne
vét, gyógyszerformáját, hatóanyagtartalmát, az előállító/forgalombahozatali enge
dely tulajdonosa nevet és az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott ATC csoport
ba történő besorolást. 

Az első bekezdés a hatóanyag főbb farmakológiai hatásait, farmakokinetikai tu
lajdonságait foglalja össze, és röviden utal arra is, hogy a hatóanyag farmakológiai 
hatasa1 hogyan nyilvánulnak meg a gyógyszer terápiás hatásaiban. Ezt követőleg a 
gyógyszerkészítmény hatóanyagát, vagy hatóanyagait soroljuk fel, megjelölve azok 
P?ntos mennyiségét. A hatóanyag rovatba az elnevezés a Vll. Magyar Gyógyszer
konyv szennt1, a torzskönyvezés számára előírt latinos formában történt. A segéd
anyagok, a nemzetközi szabadnevek, valamint a hatóanyagok egyéb szövegrészek
ben történ? megnevezése az MTA Kémiai Osztályának elöírásait követi. A segéd
anyagok kozul azokat soroltuk fel, amelyek farmakológiai szempontból nem tekinthe
tők közömbösnek. A segédanyagok magyar kémiai nevükön szerepelnek. 

A gyógyszerkészítmény javallatai és ellenjavallatai az alkalmazási előírásban ál
talában fontossági sorrendben szerepelnek. 

Az egy hatóanyagottartalmazó készítményeknél a felnőttekre vonatkozó átlagos 
napl hatóanyag menny1séget tüntettük fel. Olyan gyógyszerek esetében, melyek 
gyermekek kezelésére (is) használatosak- lehetőség szeríni-az adagokat korcso
portokra lebontva illetőleg ttkg-ra (testsúly-ra) azaz testtömeg kg-ra vonatkoztatva is 
megadtuk 

A mellékhatások felsorolása általában bővebb, részletesebb mint az előbbi ki
adásban történt. Ez természetesen semmiképpen sem jelenti azt, hogy ezek a mel
lékhatások valamennyi kezelt betegen és halmozottan jelennek meg. A tájékozódás! 
megkönnyítendő a mellékhatások felsorolása általában súlyassági és gyakorisági 
sorrendben történt. 
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A lehetséges gyógyszerkölcsönhatások felsorolásában relative ritkán jeleztük, 
hogy két gyógyszer együttadása egyértelműen tiltott. A kerülendő, vagy óvatos 
adásra történő utalás olyan lehetséges együttadásra hívja fel a figyelmet, melynek az 
eddigi megfigyelések szeríni a gyakorlatban jelentősége lehet. Szöveges formában, 
esetenként zárójelben- az esetleges félreértések elkerülése végett- utalunk a köl
csönhatás irányára is. Ez megkönnyítheti az együtt rendelt gyógyszerek célszerűbb 
megválasztását, más esetekben az adagolás megfelelő módosítását. 

A Figyelmeztetés azokat a tudnivalókat tartalmazza, amiket az adott gyógyszer
rendelés eselén feltétlenül figyelembe kell venni. Így pl. mikor szükséges a gyógy
szer alkalmazása során ellenőrző vizsgálatokat beiktatni, tiltott-e az alkoholfogyasz
tás a kezelés alatt stb. A veszélyes munkakörben történő foglalkoztatásra, illetőleg 
gépjárművezetésre vonatkozó utalás nem jelent minden esetben kizárólagos tiltást, 
hanem a gyógyszernek a figyelmet, a reflex időt stb. befolyásoló hatásaitól függően 
differenciáltabb megszorítást. 

A Megjegyzés rovatban tüntettük fel a gyógyszer hatáserősségét szimbolizáló 
kereszt jelzést, a gyógyszer rendelhetőségét. 

A VADEMECUM összeállítása igen nehéz feladatot rótt a szerkesztökre és mind
azokra az Intézeti és külső munkatársakra, akik e kötet elkészítésében közremOköd
tek. 

Az alkalmazási előírások szövegét több szinten is ellenőriztük, de a lektorok, ki
adói és nyomdai feladatokat ellátók minden törekvése, igyekezte, gondos munkája 
ellenére is nyilván felfedezhetők olyan hibák, orthographiai következetlenség ek, me
lyek javításra szorulnak. Ezért örömmel veszünk minden olyan megjegyzést, melyet 
a hibajegyzék elkftszítésénél, illetőleg az elkövetkezendő kiadásban figyelembe ve-
hetünk. · 

A kézirat lezárásának időpontja: 1995. december 31. 
A VADEMECUM megjelenésével az "Útmutató a Gyógyszerkészitmények rende

lésére" harmadik kiadása érvényét veszti. A megjelenés időpontjától a jelenlegi 
Vademecumban szereplő Alkalmazási előírás szövegek tekintendők hivatalosnak. 
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Dr. Borvendég János 
főszerkesztő 



Rövidítések és jelzések 

Hatáserősség 

(nincs jelzés) 

+ 
= nem eróshatású 
= (egykeresztes), eróshatású 

++ o 
00 

= (kétkeresztes), igen eróshatású 
= (egy üres keresztes), altatászerek 
= (két üres keresztes), kábítószerek 

Rendelhelóség 

V n = 
v = 
Vsz = 
Fb = 

Or = 

ATC kód 

vény nélkül is kiadható 
csak vényre - egyszeri alkalommal - kiadható 
csak vényre - egyszeri alkalommal - kiadható .Sz" jelzéssel 
járóbeteg-ellátásban nem rendelhető, kizárólag fekvőbeteg-gyágyinté
zeti felhasználásra engedélyezett gyógyszer 
vényen nem rendelhető - orvosi rendelék, gondozóintézetek és fekvó
beteg-gyógyintézetek részére beszerezhető gyógyszer 

A WHO anatómiai terápiás kémiai gyógyszer-osztályozási rendszere az ATC rend
szer (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System). A rendszerben a ké
szitmények a 14 anatómiai facsoport szarint kerülnek besorolásra. A lócsaportok an
gol nyelvű elnevezésének kezdőbetűivel jelezve a következőek: 

A = 

B = 

c = 

D = 

G 

H = 

J = 

Alimentary tract and metabolism 
(Tápcsatorna és anyagcsere) 
Blood and blood forming organs 
(Vérkészítmények és vérképzőszervek gyógyszerei) 
Cardiovascular system 
(Kardiovaszkuláris rendszer) 
Dermatologicals 
(Bőrgyógyászati készitmények) 
Genita urinary system and sex hormones 
(Urogenitális rendszer és nemi hormonok) 
Systemic hormanal preparations, excl. sex hormones 
(Szisztémás hormonkészítmények, kivéve a nemi hormonokat 
General antiinfectives for systemic use 
(Szisztémás fertőzés elleni szerek) 
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L 

M 

N = 

p = 

R 

s 

v = 

Antineoplastic and immunomodulating agents 
(Daganatellenes szerek és immunmodulátorok) 
Musculo-skeletal system 
(Váz-izomrendszer) 
Nervous system 
(Idegrendszer) 
Antiparasitic products, insecticides and repelianis 
(Parazita elleni készitmények) 
Respiratory system 
(Légzőrendszer) 
Sensory organs 
(Érzékszervek) 
Variaus 
(Egyéb készitmények) 

Leggyakoribb rövidítések 

y-GT 
CNS/KIR 
DIC 
FSH 
g 
GOT 
GPT 
h CG 
HDL 
i a. 
im. 
i nj. 
ISA 
iv. 
Kl E 
LDH 
LDL 
LH 
LHRH 
MAO 
mg 
ml 
mosm 
n (O, 1 n stb.) 
NE 
o/v 
Pa 
rect. 

y-g Jutamil-transzleráz 
központi idegrendszeri 
diffúz intravasculáris alvadás 
folliculus-stimuláló hormon 
gramm 
glutamát-oxálacetát-transzamináz 
glutamát-piruvát-transzamináz 
humán choriogonadotrop hormon 
high sJensity lipoproteins 
intra arteriam 
intra musculum 
injekció 
intrinsic sympathomimetikus aktivitás 
intra venarn 
kallikrein inaktiváló-egység 
Jaktát-dehidrogenáz 
law density lipoproteins 
Juteinizáló hormon 
LH-releasing hormon 
monoaminooxidáz 
milligramm 
milliliter 
milliozmolalitás 
normán (tized- stb. normáloldat) 
nemzetközi egység 
olaj a vízben (emulzió) 
pascal 
rectalis 
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s/sec 
sc. 
se 
sub!. 
tabi. 
TRH 
TSH 
ttkg 
v/o 

másodperc 
sub cutim/subcutan 
szérum 
szublingvális 
tabletta 
thyroid-releasing hormon 
thyroid-stimulating hormon 
t~sttömegkilogramm (= testsúlykilogramm) 
VIZ az olajban (emulzió) 

neve 
A gyógyszer 

hatás- gyógyszer
formája kiszerelése 

előállítája ATC besorolása 
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A 

Az AT. 10 a D-vitamin 5,6-transzanalógja. Szte
reokémiai szerkezete révén anélkül is hatásos, hogy 
parathormon jelenlétében a veseszövetben aktivá
lódna. 

Az A .T. 1 O a szérum kalciumszintet azáltal eme
li, hogy fokozza a kalcium felszívódásátabelekben 
és mobilizációját a csontokbóL Pontosabb farmako
lógiai adatok nem állnak rendelkezésre. Feltételez
hető, hogy a 03-vitamin 5,&transz-analógjaihoz ha
sonlóan az orálisan adott A.T. 10 a vékonybélben 
szívódik fel és a májban 25. helyzetben hidro
xilálódik. Egyszeri orális adás után 7 nappal tapasz
talható a maximális szérum kalciumszint; a hatás kb. 
28 napig marad fenn. 
• Hatóanyag 

1 mg dihydrotachysterolum 1 ml olajos oldatban. 
1 ml "' kb. 30 csepp. 
• Javallat 

Hypoparathyreoidismus (idiopathiás és posto
perativ), pseudo-hypoparathyreoidismus. 
• Ellenjavallat 

Hypercalcaemia, D-vitamin túladagolás. 
Az AT. 10 nem alkalmas hyperventillatiós tetania 

kezelésére. . 
Vesekő-anamnesis es'etén a szérum kalcium

szint fokozottabb ellenőrzésére van szükség. Ha az 
AT. 10-et terhesség, vagy szoptatás idején kell al
kalmazni, a szérum kalciumszint gyakori ellenőrzé
sét kell biztosítani. 
• Adagolás 

Az adagot egyedileg, a szérum kalcium ellenőr
zése mellett kell megállapítani. A napi adag 15-45 
csepp {0,5-1 ,5 mg), kevés folyadékkal bevéve, ét
kezés után, de lehet éhgyomorra is. Nagyobb ada
got célszerű az ételhez keverni. 
e Mellékhatás 

Túladagolása esetén léÍJhet fel hypercalcaemia. 
Ez enyhe esetben étvágytalanságban, émelygés
ben, hányásban, hasmenésben, sápadtságban, fej
fájásban, szívdobogás - és szomjúségérzésben 
nyilvánul meg. Ilyenkor a dózist csökkenteni kell, 
vagy az AT. 1 O adását 2--3 napra meg kell szakíta
ni.- Tartós hypercalcaemia vesekárosodást, vagy a 
lágy szövetek meszesedését okozhatja {lásd Figyel
meztetést is). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Tiazidokkal együtt adva hypercalcaemia léphet 
fel. 

El kell kerülni az AT. 10 és a D-vitamin, ill. 
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metabolitjainak együttes adását, azok hasonló ha
tásmechanizmusa miatt. 
• Figyelmeztetés 

Súlyos akut túladagolásakor - ugyanúgy, mint 
nagy iv. kalciumdózist követően - bágyadfS"á:Q, ét
vágytalanság, hányás, hasmenés, keringési zava
rok, gyomorvérzés, bénulások, kóros veseelváltozá
sok és mészlerakódások alakulnak ki az állatokban, 
majd a kisérleti állatok elhullanak. 

Nincsen specifikus antidotuma. A hypercal
caemia akut életveszélyt jelenthet, s fennmaradhat 
az A. T. 10 megvonása után is. A kezelés történhet 
húgyhajtással, kalciummentes táplálékkal, kor
tikoszteroidokkal és kalcitoninnal. 

Krónikus túladagolásakora vesék károsodnak, a 
vizeletben erythrocyták és fehé~ék jelennek meg, 
mészkristályok keletkeznek, s azok a vesékben con
crementumok alakjában rakódnak le. A kalcium 
veszteség miatt a csontváz jelentős mértékben el
szegényedik ásványi anyagokban. Ezt az orális kal
ciumbevitel ellensúlyozza, de ugyanakkor a vesék
ben fokozza és gyorsítja a mész!erakódást is. 

A tartós hypercalcaemia hatására mész rakódik 
le egyéb, egészséges szövetekben is, p!. a gyomor
bél csatorna falában, a tüdókben, a szívizom inter
stitiaUs kötószövetében és az erek falában. Ezen 
metastatikus elmeszesedések nagymértékben re
verzibilisek, és nincsenek összefüggésben az arte
riosclerosissaL 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 oc-on), 
fénytől védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 234 7 

Hatóanyaga a pefloxacin, a kinaionok csoport
jába tartozó, széles spektrumú, baktericid Qatású 
szintetikus antibiotikum. Baktericid hatását a bakte
riális DNS szintézis gátlásán keresztül fejti ki, befo
lyásolja a baktériumok RNS és fehérjeszintézisét is. 

Orális alkalmazást követően a peflexadn gyor
san felszívódik, a maximális szérumkoncentrációt 
90 percen belül éri el. Eliminációs felezési ideje át
lagosan 8-1 O óra. A gyógyszer jól penetrál a szöve
tekbe (szív, központi idegrendszer, hörgő mucosa 
és csontszövet). 



Változatlan alakban, illetve részlegesen meta
bolizálódva, demetil-pefloxacin, pefloxacin-N-oxid 
és pefloxacin-glukuronid formájában választódik 
ki. 

A pefloxacin a legtöbb polirezisztens mikroorga
nizmusra baktericid. 

Pefloxacinra általában érzékeny törzsek (MIC ~ 
1 J..lQ/ml): Escherichia coli, Klebsiella-, Enterobacter-, 
Serratia-, Proteus mirabl1is, indol pozitív Proteus, 
Citrobacter-, Salmonella-, Shigella-. Haemophilus-. 
Neísseria gonorrhoeae és Staphylococcus-törzsek: 

Vá!tozóan érzékeny törzsek Pseudomonas-, 
Acinetobacter-. Streptococcus-. Clostridium perfrin
gens. Mycoplasma-. Chlamydia-törzsek; 

Általában rezisztensek (MJC 2 4 J..lg/ml): Gram 
negatív anaerobok, Spirochaeták, Mycobacterium 
tuberculosis. 
• Hatóanyag 

400 mg pefloxacinum (pefloxacinium mesylicum 
formájában) tablettánként, 

400 mg pefloxacinum (pefloxacinium mesylicum 
formájában) (5 ml) ampullánként 
• Javallat 

Pefloxacinra érzékeny kórokozók okozta (súlyos) 
fertőzések kezelésére: pl.: vese- és húgyúti-, légúti
( elsősorban nosocomialis), fül- orr-gége-. nőgyó
gyászati-, hasúri-, máj- és epeútfertózések, csont
és izületi fertőzések, bórgyógyászati fertőzések, 
sepsis és endocarditis, meningitis. 
• Ellenjavallat 

Kinolon csoportba tartozó gyógyszerekkel 
szembeni túlérzékenység. 15 év alatti életkor. Ter
hesség és szoptatás. Epilepsia. Glukóz-6-foszfátde
hidrogenáz hiány. Kórelőzményben szereplő ínsérü
lés, ín gyulladás vagy ínszakadás. 
• Adagolás 

Kizárólag 15 év feletti életkorban adható. 
Normál májfunkciójú betegeknek a hatásos szé

rumszint gyorsabb elérése céljából első adagként 
800 mg (2 tabletta, vagy 2 ampulla lassú iv. infúzió
ban) telltő adagot lehet alkalmazni. 

Orális adagolás: 
Szokásos fenntartó adagja naponta 2-szer 1 tab

letta (2-szer 400 mg), reggel és este, étkezés köz
ben (a gyomor-, bélrendszeri mellékhatások meg
előzésére). 

Húgyúti fertőzés esetén 24 óránként 1 tabi. ele
gendő lehet, mert a készítmény a vizeletben magas 
koncentrációban jelenik meg és lassan eliminálódik. 

Parenterá/is adagolás: 
Kizárólag lassú iv. infúzióban (1 óra) kell beadni. 
1 ampullát (400 mg pefloxacin 5 ml oldatban). 

250 ml 5%-os glükóz-infúzióval kell hígítani. 
Szokásos fenntartó adag: naponta 2-szer 1 am

pulla {2-szer 400 mg) reggel és este, a fent leírt mó
don hígítva, lassú iv .infúzióban. 

Az ampulla hfg!tásához egyéb infúziós oldatot 
{0,9%-os nátrium-klorid-infúziót, ill. klorid iont tart8.!-
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mazó infúziót) nem szabad használni a kicsapódás 
veszélye míatt {kémiai inkompatibilitás)! 

Károsadott májfunkciójú betegeknek (súlyos 
májelégtelenség vagy csökkent máj vérátáramlás 
esetén) a napi adagokat csökkenteni kell. 

Az iv. infúzió alkalmazásakor a következő ada· 
golási séma ajánlott: 

8 mg/ttkg 1 órás lassú iv. infúzióban 
- naponta két alkalommal, ha nem ál! fenn sár-

gaság és ascites; 
-naponta egy alkalommal. sárgaság esetén; 
- 36 óránként 1 alkalommal. ascjtes esetén; 
-48 óránként 1 alkalomma!, sárgaság és ascites 

együttes elófordulásakor. 
Az alkalmazás átlagos időtartama: 7-14 nap, a 

klinikai tünetek megszúnéséig. A kezelés maximális 
időtartama 30 nap lehet. 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok (gyomorfájdalom, 
hányinger. hányás, hasmenés). Izom- és/vagy ízű
Jeti fájdalmak, íngyulladás. Fotoszenzibilizáció, 
bőrkiütés. Thrombocytopenia és neutropenia. Köz
ponti idegrendszeri tünetek (nyugtalanság, fejfá
jás, alvászavar, izomremegés, görcsök, tudatza
var). 

A mallékhatások reverzibilisek és a kezelés be
fejezését követően megszűnnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adandó: 
- teafillint tartalmazó gyógyszerekkel {a peflo

xacin gátolja a teofilJin metabolizmusát. a teofilJin 
plazmaszint jelentősen emelkedhet). Abaktal és 
teafillint tartalmazó gyógyszer egyidejű adagolása-, 
kor a teofilJin plazmaszintjét ellenőrizni kell; 

- orális anticoagulánsokkal (anticoaguláns ha
tás fokozódás); 

- cimetidinnel (csökken a pefloxacin metaboliz
musa), a két szert együttesen szedő betegeknek az 
Abaktal dózisát csökkenteni lehet; 

- nemszteroid gyulladásgátlókkal (központi 
idegrendszeri mellékhatások fokozódhatnak). 

Együttadása kerülendő 
- alumínium és/vagy magnézium tartalmú 

antacidokkal (hatáscsökkenés). 
• Figyelmeztetés 

A nem nosocomiális légúti fertőzésekben-mivel 
a Streptococcusok, köztük aS. pneumoniae is, csak 
változó mértékben érzékenyek a pefloxacinra- pon
tos bakteriológiai vizsgálat hiányában az Abaktal 
nem az elsőként választandó gyógyszer. 

Fotoszenzibilizáció veszélye miatt, a kezelés 
időtartama alatt, valamint a kezelés befejezését 
követő 4 napig a napozás és UV sugárzás kerülen
dO. 

A ritkán mellékhatásként előforduló íngyul!adás
ra, illetve a következményes ínszakadásra hajlamo
sító tényezők: 60 év feletti életkor, elhúzódó szteroid 
kezelés, megerőlteté fizikai megterhelés, hosszan-

tartó ágynyugalom utáni lábadozás. Az Achilles ín 
gyulladása szakadáshoz vezethet. 

Íngyulladás kialakulása esetén a kezelés azon
nali megszakítása és az esetnek megfelelő betegel
látás szüks.éges. 

Súlyos m_ájelégtelenség esetén az adagolást 
egyénileg kell megállapítani (lásd Adagolás). 

Hosszú ideig tartó kezelés alatt a vérkép, máj
és vesefunkció ellenőrzése szükséges. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos! 

Eltartás: a tabletta és injekció 25 cc alatt tartan
dó, a tablettát fénytól és nedvességtól védve, az in
jekciót fénytől védve kell tartani. 
• Megjegyzés: ++ 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4133 (tabletta); 

OGYI-T: 4132 (injekció) 

Ace .100 granulát?m 
(20 x 3 g; 30?' 3 g) 

Acc·2oo granulát~.m 
20 x 3. g; 3D.x·.3.g) 

HEXAL ATCM:k;s~~:B:9's_diBb1 

Az acetil-cisztein aminosav származék, amely 
kémiai úton csökkenti a légutakban a súrú váladék 
viszkozitását. Mucolytikus hatása a váladék muco
protein szálai közötti dis~ulfid-hidak reduktív hasítá-
sán alapszik. ( 

Depolimerizáló hatású az extracelluláris DNS-re, 
így a gennyes váladékot is feloldja. 

Nem ingerli a mucose-termelő sejteket, nem old
ja a fibrin!, nem befolyásolja a véralvadási. 

Orálisan gyorsan és csaknem teljes mértékben 
felszívódik. 

Plazma felezési ideje kb. 1 óra. A májban alakul 
át aktiv metabolittá, ciszteinné. 

Biohasznosulása a jelentős first-pass-effektus 
miatt csak kb. 10%-os. Maximális plazmakoncentrá
cióját 1-3 óra múlva éri el. 

Kiválasztása főként a vizeletteL kismértékben 
változatlan formában a széklettel történik. Beszűkül! 
májfunkció esetén a plazma felezési idő elérheti a 8 
órát. 
e Hatóanyag 

1 OD mg ill. 200 mg acetylcysteinum 3 g granulá
tum ban, tasakonként 

Tartalmaz még 2,83 g saccharosumot (0,24 
szénhidrát egység) ill. 2, 72 g saccharosumot {0,23 
szénhidrát egység), tasakonként 
e Javallat 

Pulmonológia: Viszkózus nyákszekrécióval járó 
légúti betegségek. Bronchitis acuta et chronica, 
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bronchiectasia, bronchitis asthmatica, asthma 
bronchiale, bronchiolitis, mucoviscidosis. 

Fül-orr-gégészet: Laryngitis, sinusitis acuta et 
chronica, purulens otitis media. 
e Ellenjavallat 

Acetil-ciszteinnel szembeni intolerancia. Újszü
löttnek csak életveszélyes állapotban. sz1goru 
orvosi ellenőrzés mellett (max.10 mg/ttkg) adható. 
2 éves életkor alatti gyermekek kezelésére:.az ACC-
200 granulátum nem alkalmas. 
e Adagolás 

A tasak tartalmának az alábbiakban megadott 
mennyiségeit fél pohár folyadékban (víz, gyümölcs
lé, hideg tea) elkeverve kell feloldani és étkezés 
előtt meginni. 

Akut megbetegedésekben a szokásos adag 
gyermekeknek: 
10 napos kortól-2 éves korig: napi 2-szer '12 tasak AGG 100 
2--6 éves korban napi 3-szor 1 tasak ACC 100 

vagy napi 3-szor Y2 tasak AGG 200 
6-14 éves korban napi 2-szer 2 tasak AGG 100 

vagy napi 2-szer 1 tasak AGG 200 
Felnőtteknek: napi 3-szor 2 tasak ACC 100 

vagy napi 3-szor 1 tasak ACC 200 
A kezelés átlagos időtartama 5-7 nap. 
Króníkus megbetegedésekben aszokásos adag 

gyermekeknek: 
6--14 éves korban napi 3-szor 1 tasak AGG 100 

vagy napi 3-szor% tasak AGG 200 
Felnőtteknek: napi 2-szer 2 tasak ACC 100 

vagy napi 2-szer 1 tasak AGG 200 
Mucovíscídosis esetén a szokásos adag 

gyermekeknek: 
10 napos kortól-2 éves korig napi 3-szor Y, tasak ACC 100 
2--6 éves korban napi 4-szer 1 tasak AGG 100 

6 éves kor felett 

e Mellékhatás 

vagy napi 4-szer% tasak ACC 200 
napi 3-szor 2 tasak AGG 100 

vagy napi 3-szor 1 tasak AGG 200 

Ritkán gyomorégés, hányinger, hányás, hasme
nés. 

Esetenként túlérzékenységi reakciók (pruritus, 
urticaria, exanthema). Fokozottan érzékeny egyé
neknél stomatitis, rhinitis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Antibioticumokkal egyidejűleg nem szabad be
venni (együttadva mind az antibioticum, mind az 
acetil-cisztein hatása csökken). Ha egyidejűleg 
antibioticum kezelés (félszintetikus penicillinek, 
tetraciklinek, cefalosporinok, aminoglikozidok) is 
szükséges, legalább 2 óra időköz legyen az antibi
oticum és az ACC 100 ill. ACC 200 granulátum be
vétele között. 
e Figyelmeztetés 

Cukorbetegeknek figyelembe kell venni a készít
mény szacharóz tartalmát 

Csak az előny/kockázat gondos mérlegelésével 
adható: 



-asthma bronchiale és súlyos légzési elégtelen
ség esetén (az acetil-cisztein asztmás rohamot pro
vokálhat ilL a bronchialis légúti obstrukció fokozód
hat); 

- gastrointestinalis vérzésre hajlamosító állapo
tok esetén, mint oesophagus varix, peptikus fekély 
(az acetil-cisztein indukálta hányás a vérzés veszé
lyét fokozza). 

A beteget figyelmeztetni kel! arra, hogy a kelet
kezett váladékot köhögje fel és köpje ki, (a tüdőben 
való felgyülemlés elkerülésére); valamint arra, hogy 
a folyadékban feloldott gyógyszert azonnal, de a fel
oldást követően legfeljebb 2 órán belül meg kell in
ni (bomlás veszélye miatt). 

Túladagolás: veszélye gyakorlatilag nem ál! 
fenn. (Még 500 mg/ttkg sem okozott toxikus 
tüneteket). 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 2021 {100 granulátum) 

K - 2022 (200 granulátum) 

Elsősorban a hyperfibrinolysis okozta vérzé
kenység gyógykezelésére alkalmas. Az általános ta
pasztalat szerint olyan coagulopathiákban is jó terá
piás hatás érhető el, ahol a fibrinolysis nem fokozott. 
• Hatóanyag 

4,0 g acidum aminocaproicum (10 ml) ampul
lánként, gátolja a fibrinolysist a plazminagen aktivá
tor gátlása révén. Csökkenti az antiplazmin aktivitá
sát is, ill. 7,5 g acidum aminocaproicum (20 g) gra
nulátumban, polietilén bevonatú papírzacskónként 
o Javallat 

Belgyógyászat: Haemophilia, leukaemiák, 
thrombopenia, cirrhosishoz társuló vérzékenység 
egyes eseteiben, thrombolytikus terápia során alkal
mazott sztreptokináz, ill. plazmin okozta súlyos vér
zés esetén. 

Sebészet: Nagy meHkasi mCítétek, extracor
porális keringést igénylő beavatkozások, porto
cavális shunt-műtétek stb. 

Urológia: Prostatacarcinoma, prostatahyper
trophia miatt végzett műtétek. 

Szülészet-nőgyógyászat: K&ai lepényleválás, 
fenyegető vetélést kíséré vérzékenység. 
e Ellenjavallat 

Gravidáknak az első két trimenonban. Veseelég
telenség esetén. A disseminált intravascularis alva
dás (DIC) talaján kifejlődött consumptiós coagu
lopathiák esetében nem alkalmazható, ha azonban 
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a kórosan fokozott fibrinolysis is közrejátszik az alva
dászavar létrejöttében, a kezelést Acepramin
terápiával kell kiegész!teni. 
• Adagolás 

A gyors felszívódás és kiválasztás miatt fo
lyamatosan kell adni, általában 4-6 óránként 
0,05-0,07 g!ttkg-ot, átlagos teSttömegű felnőtteknek 
tehát napi 15-30 g-ot. (Egy zacskó 7,5 g hatóanyag
nak felel meg, tehát napi 2-4 zacskó tartalmát 
egyenlő részletekre elosztva, az adagokat 1 dl víz
ben vagy teában feloldva kell bevenni a kívánt terá
piás hatás e!éréséhez.) Huzamos kezelésesetén a 
napi mennyiség a 20 g-ot lehetőleg ne haladja meg, 
ilyenkor a beteget - elsősorban a vesemúködését 
- ellenőrizni kell. A profifaxist kisebb mennyiség is 
kie!égltóen biztositja. Sztreptokináz-tú!adagolás 
esetén 10-16 g Acepramin lassú iv. bevitele szGksé
ges. 

Lehetőleg szájon át adago!juk, iv. csak sürgős 
esetben vagy olyankor, ha az orális adagolás nehe
zített vagy !ehetetlen. Az iv. inj.-t lassan (5-10 perc 
alatt) kell beadni. Cseppinfúzió formájában csak 
izotóniás nátrium-klorid- vagy 5%-os glükóz- vagy 
Ringer-oldattal alkalmazható: 
• Mellékhatás 

tmelygés, hányinger, hányás, orthostetikus col
lapsus, ritkábban erythema és hasmenés fordulhat 
elő, kOlönösen a napi 20 g fölött. Ergotamin-tartarát
tal az orthostetikus jelenségek javíthatók. 

Nagy adagú és/vagy 4 hétnél tovább tartó keze
lés esetén reverzbilis myopathia, myoglobinuria elő
fordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Figyelmeztetés 

Szívinfarctus és thromboemboliás szövődmé
nyek esetén csak elővigyázatosan adagolható. 
Fruktóz-infúzióban beadni tilos! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés:+ V (granulátum) Fb (injekció) 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3346 {granulatum) 

Tsz.: 3345 (injekció) 

e Hatóanyag 
400 mg acetylcysteinum 2 ml vizes oldatban. 

e Javallat 
Aerosolként: mucoviscidosis, akut és krónikus 

bronchopu!moná!is megbetegedések, pulmonális 
szövódmények sebészeti beavatkozás után és 
bronchoscopos vizsgálatokat követően. 

Oldatként lokálisan: tracheotomia utókezelésé~ 
re, meconium ileusban erős nyálkaretentio eselén 
bronchiális öblitésre, bakteriológiai laboratóriumi 
vizsgálatokban köpetelfolyósftásra 
e Ellenjavallat 

Asthmá bronchiale. 
e AdagoláS 

Aerosolként: 1 micrometer részecskenagyság
ban_ (sűrített levegővel vagy ultrahanggal porlaszt
va) a leghatásosabb. Szokásos adagja mucovisci· 
dosisban kezdetben naponta 1-4-szer 6-8 ml10%
os oldat, az inhaláció időtartama 15:-20 perc. Ké
sőbb heti 1-2 inhaláció is elegendő lehet. 

Tracheotomia utókezelésére 10%-os oldatból 
1-2 ml _1--4 óránként (vagy egymás után legalább 15 
p(irla?ztás a kéziporlasztóból), közvetlenüL a müvi 
lé_Qcsősipoly előtt. 

Oldatként lokálisan.· tracheotomia utókezelése· 
kor -1--4 óránként 1-2 ml 1 O%cos oldatot kell cse
p-egfetni. Bronchusöblítésre (erős nyálkaretentio 
esetén) a bronchoscop csövén át 2-10 ml oldatot 
·csepegtetünk be a megfelelő oldali főhörgőbe. A 
félhígult bá váladékot ajánlatos_leszivni! lzotóniás 
konyhaSóoldattal vagy aqua dest. pro inj-val egya-
ránt hígítható. _ .. . 

Gennyes folyamatok kezelésére kizárólag klor
amfenikollal vagy kanamicinnel lehet kombinálni. 
e Mellékhatás 

Ritkán nausea,. rhinitis, stomatitis. Erős pul
monális elnyákosodás esetén az elsó inhalációkat 
nagyfokú szekréció követheti, az inhalációk szá
mát és az egyes adagokat tehát csökkenteni kell. 
Súlyos betegek, dyspnoes gyermekek gyakran 
nem képesek kíköhög_ri a hirtelen elfo!yósodott 
nagy mennyiségű váladékot, ezért azt azonnal le 
kell- szívatni. A beteg állapotában ilyenkor rövid 
időre átmeneti rosszabbodás· állhat be {elégtelen 
oxigénfelvéte l). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

EgyOttadása tilos: 
- oxitetraciklinnel, tetraciklinnel, penicifinnel, 

neomicinnel, sztreptomicinnel és oleandomicinnel 
(hatáscsökkenés). 
e Figyelmeztetés 

Csak olyan gyógyintézetben alkalmazható, ahol 
van váladéke\szívó berendezés. Az Acetylcystein 
oldat megtámadja a vasat. rezet, nikkelt és gumit, 
ezért inhalálásra csak olyan· készülék használható, 
amelynek anyaga üveg, poliakril. PVC, alumínium, 
eloxált alumínium, króm, tantál, finomezüst vagy 
rozsdamentes acél. Az oldat esetleges rózsaszínű 
elszíneződése nem befolyásolja mucolytikus hatá
sát. 

Eltartás: szobahömérsékleten. ·A felnyitott am
pulla csak hűtőszekrényben tárolható 5-8°C, legfel
jebb 72 óráig. 
o Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: K- 739 
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AC:ErYLCYSTEIN .• 10!{ .. 
Berlin-Chernie tabletta (30x) 
BERLIN~CHEMIE 

e Hatóanyag 
100 mg acetylcysteinum tablettánként. 

e Javallat 
A légutakban és az emésztőrendszerben lévő 

sűrú, viszkózus váladék oldása, mucoviscidosis, 
bronchiectasia (adott esetben tartós kezelés során 
is), krónikus bronchitis (exacerbatiói), asthma 
bronchiale. 
e Ellenjavallat 

Eddig nem ismeretesek. Asthma bronChialéban 
és akut légúti elégtelenségben óvatosan alkalmaz
ható az esetleges túl gyors szekréció oldás miatt. 
Asthmás betegek esetében ajánlatos bronchospas
molyticumokkal együttesen adni a bronchospaSmus 
kivédésére. 
e Adagolás 

Individuális. Az orvos állapítja meg. 
Általában gyermekeknek 10 éves korig naponta 

300 mg (3-szar 1 tabletta), 10 éves kor fölött és fel
nőtteknek naponta 600 mg (3-szor 2 tabletta). Szük
ség eselén a dózis ennek kétszeresére vagy három
szorosára is emelhető. 

Mucovíscídosís esetében ajánlott adagok: 
Kezdeti adag Fenntartó adag 

Gyermekek 
10 éves korig 3x100 mg (1 tabi.) 3x200-400mg (2-4 tabi.) 

10 éves kor 
felett 3x200 mg (2 tabi.) 3x40Q----600mg (4--6 tabi.) 

Mucoviscidosis esetében ajánlatos a kezelést 
az alacsonyabb adaggal kezdeni, majd néhány hét 
után áttérni a magasabb adagra. Az Acetylcystein 
tabletta mellett inhalációs kezelés is szükséges le
het, a kettő párhuzamosan folytatható, egymást ki
egészíti. 

A tablettát kevés folyadékkal kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Néhány esetben hányinger, hányás, teltségér
zés és rhinorrhoea figyelhető meg. Súrű pulmonalis 
impactatic esetén a váladékot hirtelen oldja. A bete· 
get ilyenkor kényszeríteni kel! a váladék felköhögé
sére és expectoratiora. 

Amennyiben a beteg leromlott állapotban van, 
vagy a köptetés a gyermek kora miatt nem lehetsé
ges, ·akut légzési elégtelenség ronthatja a beteg ál
lapotát. 

Ilyen esetekben a légúti váladékot le kell szívni, 
majd alacsonyabb adaggal kell folytatni a beteg ke
zelését. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: antibioticumokkal, különösen 
penicillin és cefalosporin származékokkal (az antibi-



oticumok inaktiválódhatnak). Antibioticumokat az 
acetil-cisztein bevételét megelőzóen 2 órával koráb
ban kell beadni. 
o Figyelmeztetés 

Csecsemők és kisgyermekek kezelésére a tab
letta nem megfelelő. Más acetil-cisztein tartalmú ké
szítmény alkalmazása javasolt. 

Eltartás: hűvös helyen (2-15 °C). 
o Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1513 

··ACIDI·(3~N •• ififuzió~~Qő(ij;f· 
HUMAN 

Steril, pyrogenmentes, isotoniás, savanyíló e!ek
trolitoldat. 
o Hatóanyag 

Ammonium chioratum 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 
Aqua dest. pro inj. 

Ionösszetétel: 
Na• 
K• 
Cl
Ozmolarítás: 306 mOsm/1 
pH: 4,5-6,0 

e Javallat 

4,54 g 
3,57 g 
0,52 g 

ad 1000,0 ml. 

mmol/1 
61 

7 
153 

Metabolikus alkalosis, savanyú szekrétumok tar
tós vesztése (hányás, pylorus stenosis, gyomorato
nia, paralytikus ileus stb.) vagy folyamatos leszivása 
(gyomor-szonda) esetén. 
e Ellenjavallat 

Acidosis, hyperkalaemia, veseelégtelenség, 
májelégtelenség, azotaemia, hyperammoniaemia. 
e Adagolás 

lv. cseppinfúzióban. A teljes adag és az 
infundálás sebessége az alkalosis mértékétól, illet
ve a beteg klinikai állapotától függ. 

Felnőtteknek: Általában 250 ml/nap, legfeljebb 
500 ml/nap adható, az infundálás sebessége legfel
jebb 80--100 csepp/perc. 

Felnőtteknek, csecsemőknek és gyermekeknek: 
adagolása a vér sav-bázis egyensúly vizsgálat 
alapján számítható; azaz a beadandó NH; mennyi
ség (mmol)= a beteg báziseltérése (BE) x ttkg x 0,3. 
o Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Az infúzió magas ammonium ion·tartalma miatt 
csak ép májműködés esetén adható, mivel ellen
kező esetben az ammonium ion bontása elmarad 
és annak magas plazmakoncentrációja következ--
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tében káros központi idegrendszeri tünetek léphet
nek fel. 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, para
vénás beadás lokális szövetkárosodást okozhat. 

Az infúziós terápia folyamán a sav-bázis statust, 
valamint a szérum és vizelet K+ szintjét ellenőrizni 
kell. A metabolikus aJkalosist kíséré hypokalaeriiiát 
megfelelő mennyiségú káliumtartalmú infúzióval 
korrigálni kell. InkOmpatibilitás veszélye miatl az ot
dat más gyógyszerrel való elegyítése tilos! 

Kizárólag tiszta oldat használható, a megbontOtt 
oldatot félretenni és később felhasználni tilos! 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3515 

Ertá9ító hatása mellett, nagy adagokban, hasz
szabb ideig alkalmazva, fokozza a koleszterin 'kivá
lasztást, csökkenti az LDL produkció!, il!. a koleszte
rinszintézist. Csökkenti a lipolízis! és ebből adódóan 
a reészterifikáciőra kerülő szabadzsírsav-szintet 
o Hatóanyag 

50 mg acidum nicotinicum tablettánként. 
e Javallat 

A végtagok arteriosclerosisos eredetű perifériás 
átáramlási zavara, claudicatio intermittens, endan
gilis obliterans. Thrombosis és embolia utókezelése. 
Gangraena diabetica; agyi átáramlási zavarok. 
o Ellenjavallat 

Szívelégtelenség, friss szívizominfarctus, vér~ 

zésre való hajlam, haemorrhagiás diathesis, májbe
tegségek, aktív peptikus ulcus, terhesség. 
e Adagolás 

Átlagos adagja felnőtteknek naponta 150-300 mg 
(3-szor 1-2 tabl.) 

Átlagos gyermekadagok: 1 éves korig napónta 
1-2~szer 12,5 mg (1,4 tb1.),.2--6 éveseknek 2--3-szor 
25 mg (Y2 tbl.), iskoláskorúaknak 2--3-szor 25--50 mg 
(%-1 tabi.). 

Kombinált kezelés. Más, direkt értágltókkal való 
egyidejű kezelés egyéni mérlegelést igényel. 
• Mellékhatás 

Kipirulás, viszketés, urticaria, exanthema, hy
peraciditás, dispepsia, nagyobb adagok tartós al
kalmazása eselén májfunkciózavarok, vérnyomás
csökkenés, csökkenő szénhidrát tolerancia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: antidiabeticumokkal (azok 
hatását csökkenti). 
e Figyelmeztetés 

Csak óvatosan adható köszvény, diabetes mel!i
tus, csökkent májfunkció, gyomor- vagy nyombélfe
kély hajlam, továbbá· glaucoma esetén. Az antidia-

beticum adagjának újrabeállítása szükséges lehet. 
Hosszan tartó kezelés elején és közben a májfunk
ció ellenőrzendő. Szoptatás alatti adása megfonto
landó, mivel átjut az anyatejbe. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 12537 

Hatóanyaga a szalicitsav dietilamino-származé
ka, a prosztaglandin szintézist gátolja. A kenőcs
alapanyagból bőrön át jól felszívódik; 

A szaHeilsav gyulladás-. és. fájdalomcsökkentő 
hatása helyileg jól hasznositható az ízületi-, izom- és 
lágyrész eredetű fájdalmak csiltapltására. 
e Hatóanyag 

2 g diaethylaminum salicylicum (20 g) vízzel le
rriosható kenőcsben. 
• Javallat 

Ízűleti, izom és lágyrész eredetC fájdalmak: 
rheumatoid és egyéb arthritisek, arthrosisok; 
spondylosist, spondylarthrosist kísérő tünetek, lum
bago, ischias, tendovaginitis, cel!u\itis, sérülések, 
túlerőltetés. 
o Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Naponta többször, a panaszoktól függóen a fáj
dalmas területet (szappanos melegvizes lemosás 
és szárazra törlés után) i kenőccsel vékonyan ad
dig dörzsölni, amíg az be nem szívódik a bőrbe. Ha 
a bór túlzott érzékenysége miatt a bedörzsölés nem 
lehetséges- például cellulitisben -, akkor a kenőcs 
bóséges mennyiségben kötszerre vagy gézre ken
ve helyezendő a bőrre. 
e Mellékhatás 

Ritkán allergiás bőrkiütés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Nyílt sebre nem alkalmazható. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

o Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3201 

Savlekötő gyógyszer emésztési zavarok esetén. 
Gyorsan és tartósan enyhíti a panaszokat. 
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• Hatóanyag 
360 mg alexitaium natricum tablettánként. 

e Javallat 
Gyomorégés, gyomorsav túltengés okozta 

emésztési zavarok. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
e Adagolás 

Szükség szerint 1-2 tablettát kell a.ny~l_'{~e he
lyezni, ahol a tabletta szétesik. 24 órii aláit legfel~ 
jebb 16 tablettát szabad bevenni. 
o Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyéb gyógyszerek, pl. tetraciklinek felszívódá
sát csökkentheti az egyéb savlekötő gyógyszerek
hez hasonlóan. 
e Figyelmeztetés 

12 év alatti gyermekek kezelésére nem alkal
mas. Az elólrt adagot túllépni tilos. 

Túladagolás nem fordult elő. Szükség esetén 
elég hánytatással kiüríteni a gyomrot. 

Eltartás: száraz helyen, szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: K - 17 41 

Gyors hatású, neutrális inzulin oldat 
e Hatóanyag 

40 NE/ml monokomponensú (MC) insu!inum 
porcinum, semleges kémhatású vizes oldatban. 
o Javallat 

lnzulint igénylő cukorbetegek kezelésére, elsó
sorban ha gyors és erős inzulinhatás elérése a cél. 

Alkalmazása különösen indokolt olyan vészhely
zetekben, mint pl.: diabeteses coma, praecoma, a 
szénhidrátanyagcsere fokozott megterhelése (mú
tétek, fertőzések, balesetek) és diabeteses terhesek 
kezelése. 

Az MC inzulinok alkalmazásával az allergiás re
akciók, lipoatrophia és iQZUiinrezisztencia általában 
elkerülhető. 

Hagyományos inzulinokkal való kezelés során 
fellépő inzulinallergia, lipoatrophia vagy inzulinre
zisztencia esetén célszerű a betegekel MC inzulinra 
átállítani. 
e Ellenjavallat 

Hypoglycaemla. 
e Adagolás 

Az adagolás individuális, a beteg lnzulin
szükségletének megfelelően az orvos határozza 
meg. 



Az adagolás módja sc., im. és iv. Sc. adás ese
tén az Actrapid MC injekciót kb. 30 perccel az étke
zés elött kelJ beadni. Beszúrás után a tút néhány 
másodpercig a bőr alatt kell tartani. hogy a tökéle
tes bejuttatás biztositva legyen. 

Az Actrapid MC inzulin infúziós pumpákban 
nem alkalmazható. 

Hatástartam 
Az Actrapid.MC hatása sc. adást követően mint

egy % órával kezdődik, maximális a hatás 1 és 3 óra 
közótt, és kb. 8 óra elteltével szünik meg. 

Kombinált kezelés 
Az Actrapid MC-t lehet keverni a fecskendőben 

egyéb monokomponens tisztaságú inzulinokkal, 
azok kezdeti hatásának erősítésére. A keveréket 
azonnal be kell fecskendezni. Ha átmeneti, vagy 
hosszú hatástartamú inzulin! rövid hatású inzulinnal 
kevernek, először mindig a rövid hatású inzulint kell 
felszívnia fecskendóbe. 

A betegek átállítása MC inzufinra 
Hagyományos, elsősorban szarvasmarha inzu

linról MC sertés inzulinra, vagy MC sertés- MC szar
vasmarha inzulin keverékére történő átá!lítás során 
az adag nagysága csökkenhet a korábban alkalma
zott inzulin tisztaságától, az inzulin fajtájától, a ké
szítmény milyenségétól és az adagolástól függően. 
e Mellékhatás 

Inzulin allergia, lipoatrophia rendkívül ritkán. Ha 
mégis fellép, célszerű a beteget human monokom
ponensű (HM) inzulinra átállítani. · 
e GyógYszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerekkel - pl.: kortikoidok, pajzsmi
rigyhormonok és orális fogamzásgátlók - történő 

egyidejű kezelés az inzulinigény növekedését idéz
heti elő. Más gyógyszerek alkalmazása, pl.: béta 
blockolók, MAO bénftók, az inzulinadag újbóli beál
lítását teheti szOkségessé. 
e Figyelmeirtetés 

Túladagolás esetén glükózt kell adni orálisan, ha 
a beteg tudatánál van. Eszméletlen beteg esetében 
iv. glükózt kell adagolni. Amennyiben rendelkezésre 
áll, a kezelést glukagon sc., im., vagy iv. adásával is 
lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, per os kell 
szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a beteg nem 
reagál, iv. glükózt kell adni. 

Inzulinkezelésben részesülők szeszesitalt nem 
fogyaszthatnak. (Az alkohol az inzulin hatását fokoz
hatja.) 

Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. sz. Eü. M. rendelet szerint kefl 
megltélni. 

Az Actrapid MC csak akkor alkalmazható, ha az 
inzulin oldat víztisztaságú és szfntelen. 

Eltartás: 2 és 8°C között, fénytól és fagytól véd
ve. A használatban lévő ampulla szabahőmérsékle
ten (maximum 25°C) hat hétig tárolható. 
o Mégjegyzés: +V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3801 

A nifedipin· kalciumantagonista, coronaria ter
apeuticum és antihypertonicum. Kalciumanta
gonistaként gátolja a kalcium-ionok kóros beáramlá
sát a sejtmemb-ránon át a szívizomsejtekbe és az 
erek simaizomsejtjeibe. Ebből következően: 

-védi a sejteket a kóros kalcium-ion beárarJllás
sal szemben: 

- értágitás (koszorúér spasmo!ysis) révén védi a 
szivet az oxigénhiánnyal szemben; 

- cardioprotectfv hatást fejt ki a funkcionális és 
strukturális szfvizomkárosodássat szemben- is, a 
szívizomrostok intracelluláris kalciumfelhal
mozódásának, valamint ATP tartalmuk csökkenésé
nek megakadályozása révén, 

- közvetlenül és közvetetten csökkenti. a szív-
1 ·izom oxigénigényét (a .. belső" ill. .. külsó" Szívrnunka 

mérséklése); 
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- értágitás révén csökkenti a perifériás ellenál
lást, ezáltal csökkenti a szfv utóterhelését {after-
load) is; · 

- javltja az átáramlást, mindenekelőtt az extra
murálls - az arteriosclerosis által is kOlönösen ve
szélyeztetett - érterületeken; 

- kifejezett, órákon át tartó antianginás és vér
nyomáscsökkentő hatással rendelkezik. 

A hatóanyag felszívódása a kapszulából gyakor
latilag teljes (kb. 100%), a felszívódási felezési idő 
kb. 10 perc. 

A maximális plazmakoncentráció éhgyomri be
vétel (egészben lenyelés) esetén 30-60 perc múl
va, étkezés utáni bevételkor 60-120 perc múlva 
alakul ki. 

A hatóanyag valószinűleg átjut a placentán $s 
bekerül az anyatejbe, a vér-agygáton 5%-nál kisebb 
mennyiség jut át. 

A fehérjekötődés mértéke: 94--97% (albumin
hoz). Az eliminációs felezési idő (lenyelés után): 
2-4 óra. 

A .,first pass effektús" magas: 40--60%. A ható
anyag metabolizmusa során 3 inaktív metabolit kép
ződik, az adag 60-80%-a ilyen formában ürül a vi
zelettel. A nifedipin változatlan formában avesén át 
nem eliminálódik. Az abszolút biohasznosulás 
40-60%. 
e Hatóanyag 

10 mg nifedipinu~ kapszulánként. 
e Javallat 

Ischaemiás szfvbetegségek 
A szívizom vérellátási zavarával járó állapotok 

különösen az angina pectoris korai és tartós keze
lése: 

- krónikus stabil angina pectoris {terheléses 
vagy effort angina); 

- instabil angina pectoris (crescendo angina, 
infarctust megelőző angina: nyugalmi angina és 
egyéb vasospastikus angina pectoris, mint 
Prinzmetal-angina, variáns-angina; 

- myocardialis infarctus utáni állapot (angina 
pectoris) korai és tartós kezelése (akut eseményt 
követően 8 nap múlva, stabil keringés mellett). 

Hypertonia 
A magas vérnyomás valamenny! formája: 
-primaer (essentialis) hypertonia összes súlyos-

sági fokozata, 
- secunder hypertonia. 

e Ellenjavallat 
Nifedipin-túlérzékenység. Cardiogen shock. 

Akut myocardialis infarctus utáni első 8 nap. Ter
hesség. Szoptatás és súlyos hypotonia esetén tör
ténő alkalmazást lásd a Figyelmeztetés fejezet
ben. 
• Adagolás 

Individuális, a beteg mindenkori állapotának 
megfelelóen. 

Szokásos adagja felnőtteknek 
- ischaemiás szfvbetegség esetén: 
3-szor 1 kapszula (30 mg nifedipinum) naponta. 
Fenntartó adag általában 15--30 mg naponta. 

Ha szükséges, a napi adagot fokozatosan 60 mg-ra 
(3-szor 2 kapszula) lehet emelni. 

Koszorúér-spasmus (Prinzmetal-angina, nyugal
mi-angina) esetén átmenetileg a napi adag tovább 
emelhető: 80 mg-tól maximálisan120mg-ig (4-szer 
2-tól 6-szor 2-ig maximálisan naponta}. 

-hypertonia esetén: 
3-szor 1-2 kapszuta. (30-60 mg) naponta. A 

hirtelen krízisszerűen .}(Íugró magas vérnyomás 
kezelésére az egyszeri adag további 1 kapszuta 
(10 mg). A reakciótól függóen kb. fél óra múlva ke
rülhet csak sor további 1 kapszula (10 mg) bevéte
!ére. 

A kapszutákat az étkezésektől függetlenül, szét
rágás nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni. Az 
egyes adagok bevétele között (20 mg-os egyszeri 
dózisoknál mindenképpen) legalább 2 órának kell 
eltelnie. Ha kü!önösen gyors hatásra van szükség: 
fenyegető angina pectoris roham, vagy akut hyper
toniás krízis esetén a kapszulát szét kell harapni, és 
tartalmát rövid ideig a szájban tartani, majd a kap
szulát is lenyelni. 
e Mellékhatás 

Főleg a kezelés kezdetén lép fel, többnyire eny
he és átmenti je!legú: fejfájás, arckipirulás (flush}, 
melegérzés, pulzusfrekvencia növekedés, szédü
lés, szívdobogás érzés (palpitatio), és a vérnyomás 
normális szint alá csökkenése (hypotoniás keringé
si reakció). 

Az erek kitágulása következtében láb
száraedemát és magas dózisok mellett egyes ese
tekben gyomor-bél-zavarokat (rosszullét. hasme
nés). fáradtságot, bőrreakciókat (bőrvörösség, visz-
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ketés), a karokban és a lábakban zsibbadás! 
(paraesthesia), izomfájdalmakat (myalgia), ujjreme
gést (tremor), valamint enyhe, átmeneti látászavart 
figyeltek meg. 

Elófordulhat fokozott napi vizeletürítés is, ami 
hypertoniás betegeknél orvosilag kívánatos. 

Egyes esetekben - hosszabb kezelés hatására 
-reverzibilis fogínyelváltozások (gingivact:typerpla
sia) fordulhatnak elő. 

ldösebb betegeknéL ritka esetben - huzamos 
kezelés hatására reverzibifis gynaecomastia fejlód
het ki. 

Nagyon ritkán kezdeti hyperglycaemia megfi
gyelhető és reverzibilis májműködési zavarok (intra
hepaticus cholestasis, a transzaminál aktivitás fo
kozódása) is felléphetnek. 

Túladagolás~ Intoxikáció: 
Az akut túladagolás jet!emzői: vérnyomásesés, a 

perifériás pulzus hiánya, bradycardia (pótritmus, 
kamrai automácia), fejfájás és arckipirulás (flush) ki
séretében. 

Súlyos mérgezés esetén a keringés összeomlá
sa következik be a perifériás pulzus hiányával, 
bradycardiával é_s eszméletvesztéssel. Nagyon 
nagy adag esetén a sinuscsomó múködésének el
nyomása és az AV-átvezetés romlásamiatt AV- vagy 
kamrai pátritmus alakulhat ki. 

A mérgezés korai felismerése esetén az első te
rápiás beavatkozás a- gyomormosás, aktív szén 
hozzáadásávaL 

Felnőtteken szerzett eddigi tapasztalatok alap
ján (210, 280 ill. 900 mg Adalat bevétele kapcsán) a 
legjobb terápiás antidotum a kalcium adása. A mér
gezés súlyosságától függóen 10%-os kalciumklorid 
vagy glukonát oldatot lehet ismételten adni (előbb 
intravénás injekció, majd tartós infúzió formájában)_ 
Ennek hatására rendszerint gyorsan javulnak a tO
netek. 

Katekolaminokat csak életveszélyes keringési 
elégtelenség esetén szabad alkalmazni, mivel csök
kent hatékonyságuk miatt nagy adagra van szükség 
és így külőnösen fennáll annak a veszélye, hogy a 
mérgezés okozta arrhythmia-hajlam még tovább fo
kozódik. 

Súlyos mérgezéseknél ideiglenes pacemaker 
behelyezEisére is szükség lehet. 

Ezenkívül a vércukor és elektrolit (kalcium, káli
um)-szintet is ellenőrizni kell, mert az inzulin 
szekreciója gátlódik. Az Adalat sem haemo-, sem 
peritoneális dialys'1ssel nem távolítható el a szerve
zetbő!. 

A lehetséges letális adag nagyságáról nincs 
adat, mivel halálos kimenetelű Adalat-mérgezésról 
eddig nem számoltak be. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- más vérnyomáscsökkentő szerekkel (az ilyen 

irányú hatás erősödhet); 



~ béta-blockolókkal (hatásnövekedés, fokozott 
vérnyomásesés és esetenkét szívelégtelenség for
dulhat eló); 

- cimetidinnel (vérnyomáscsökkentő hatás erő
södhet); 

- kinidinnel (ennek plazmaszintje a vártnál ala
csonyabb lehet, majd a nifedipin elhagyásakor 
szintje emelkedhet és dózis újrabeállilás válhat 
szüségessé). 
• Figyelmeztetés 

A készítmény az állatkísérletes vizsgálatokban 
nem bizonyult teratogénnek, nagy orális adagok 
azonban toxikus hatásokat, és fejlődési rendellenes
ségeket idéztek eló a magzatokon. Elővigyázatos
ságból az Adalat szedése a terhesség egész időtar
tama alatt ellen javallt. 

Kifejezetten alacsony vérnyomás esetén (súlyos 
hypotonia: 90 Hgmm alatti systolés nyomás) csak 
fokozott óvatossággal adható. 

A malignus hypertoniában és hypovolaemiá
ban szenvedő, dialysis-kezelés alatt álló betegek
nél fokozott óvatosság szúkséges, mivel az értágu
lás következtében jelentős vérnyomásesés követ
kezhet be. 

A nifedipin bekerül az anyatejbe ezért elővi
gyázatosságból a szoptatás időtartama alatt adá
sát kerülni kell, illetőleg a kezelés alatt ajánlatos a 
szoptatást abbahagyni. (Bár eddig nem ismere
tes, hogy csecsemöknél felléphet-e farmakológiai 
hatás). 

A szívglikozidok adását az Adalat alkalmazása 
mellett meg lehet kezdeni és/vagy lehet folytatni. 
Bár ezidáig néhány betegnél észleltek plazma 
digoxin-szint emelkedést, a digitálisszal való kombi
náció! problémamentesnek ill. előnyös hatásúnak 
tartják. 

Eddig nem észleltek in kompatibilitást az Adalat 
és alvadásgátlószerek vagy thrombocyta aggre
gatió gátlók között. Nem tapasztalták a zsíranyag
csere rosszabbodását sem. Akut esetekben a vér
cukorszint átmenetileg emelkedhet ennek oka 
vagy egy májsejtekre kifejtett közvetlen hatás (külö
nösen a vena portae hatóanyagtartalmától függö
en), vagy egy ( baroreceptor által szabályozott) ref
lexes katecholaminkibocsátás lehet. Ennek ellenére 
gyakorlati tapasztalatok szerint nincs diabetagén 
hatása. 

Nifedipin hatására ritkán, rövid idővel a bevétel 
után maflkastáji fájdalmak (bizonyos körülmények 
közölt angina pectoris szerú panaszok) léphetnek 
fel. Ha ezen jelenség és a gyógyszerszedés kőzött 
oki összefügggést lehet feltételezni, úgy a készít
mény adását fel kell függeszteni. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járműVet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mérléke. 
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A gyógyszer szedésének ideje alatt alkoholt fo
gyasztani tilos. 

Eltartás: fénytól védve, szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K ~930 

ADALAT l"etardfilmtaillt;Ítta·· 
(30x;sox) 

·BAYER 

A nifedipin kalciumantagonista, coronaria tere
peuticum és antihypertonicum. (A hatástani beveze
tót lásd az Adafal kapszulánál). 

A hatóanyag felszívódása a retard filmtablettá
ból gyakorlatilag teljes (kb. 100%), a felszívódási fe
lezési idó kb. 20 perc, illetve 6-12 óra. 

A maximális plazmakoncentráció a relard tablet
ta lenyelése után 1--3 óra múlva, alakul ki. 

A hatóanyag valószínűleg átjut a placentán és 
bekerül az anyatej be, a vér"agygáton 5%-nál kisebb 
mennyiség jut át. 

A fehérjekötődés mértéke: 94-97% (albumin
hoz). Az eliminációs felezési idő (lenyelés után): 
6-12 óra. 

A hatóanyag metabolizmusa során 3 inaktív 
metabolitja képződik, az adag nagy része ilyen for
mában eliminálódik a vizeletteL A nifedipin változat
lan formában a vesén át nem ürül. Az abszolút bio
haszncsufás 40-60% 
e Hatóanyag 

20 mg nifedipinum relard tablettánként. 
e Javallat 

Ischaemia esetén 
A szívizom vérellátási zavarával járó állapotok 

különösen az angina pectoris korai és tartós keze
lése. 

- krónikus stabil angina pectoris (terheléses 
vagy effort angina); 

- instabil angina pectoris (crescendo angina, 
infarctus! megelőző angina, nyugalmi angina és 
egyéb vasospastikus angina pectoris, mint 
Prinzmetal-angina, variáns-angina; 

- myocardialis infarctus utáni állapot (angina 
pectoris) korai és tartós kezelése (akut eseményt 
követően 8 nap múlva, stabil kezelés mellett). 

Hypertonia 
A magas vérnyomás valamennyi formája: 
-primaer (essentialis) hypertonia összes súlyos-

sági fokozata; 
- secunder hypertonia. 

e Ellenjavallat 
Nifedipin-túlérzékenység. Cardiogen shock. 

Akut myocardialis infarctus utáni első 8 nap. Ter
hesség. Szoptatás és súlyos hyp~rtonia esetén 

történő alkalmazást lásd a Figyelmeztetés fejezet
ben. 
• Adagolás 

Individuális. 
A kezelést lehetőleg a beteg mindenkori állapo-

tának megfelelóen, egyénileg kell végezni. 
Szokásos adagja felnőtteknek: 
- ischaemiás szfvbetegség esetén: 
2-szer 1 retard tabletta (2-szer 20 mg nifedi

pinum) naponta. 
Ha szükséges, a napi adagot 2-szer 2 retard 

tablettára fellehet emelni. Ha a kezelés során kb. 14 
nap alatt kielégitő terápiás hatás nem érhető el, úgy 
a gyorsan ható Adalat kapszula (10 mg nitedi pi n tar
talmú) alkalmazására kell áttérni. 

- hypertonia esetén: 
2-szer 1 relard tabletta (2-szer 20 mg nifedip

inum) naponta. Egyes esetekben a napi adagot to
vább k811 emelni 2-szer 2 retard tablettára. A retard 
tablettákat általában az étkezésektől függetlenül, 
szélrágás nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni. 
Étel egyidejű fogyasztása késlelteti, de nem csök
kenti a felszívódást. Az egyes adagok bevétele 
között javasolt időtartam 12 óra, a minimálís idő
köz: 4 óra. A retard tabletta szedését- nagy ada
gok eselén különösen - fokozatosan kell abba
hagyni. 
• Mellékhatás 

lásd az Adalat kapszulánál. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

lásd az Adalal kapszulánál. 
a Figyelmeztetés 

Lásd az Adalat kaps;:ulánál. 
Nifedipin hatására./ritka esetben, rövid idővel 

(retard tabletta esetén 1 órával a bevétel után) mel
lkastáji fájdalmak (bizonyos körűlmények között an
gina pectoris szerű panaszok) léphetnek fel. Ha 
ezen jelenség és a gyógyszerszedés között oki 
összefügggést lehet feltételezni, úgy a készítmény 
adását fel kell függeszteni. 

Alkalmazásának elsö szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

A gyógyszer szedésének ideje alatt alkoholt fo
gyasztani tilos. 

A hatóanyag fényérzékenysége miatt a retard
tabletták fényvédelmet biztosító pigmentfilmmel 
vannak bevonva, ezért a retard tablettákat széttörni, 
részekre osztani nem szabad. 

Eltartás: fénytöl védve, szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 1678 
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ADALATO,Qi% iilfúzior(j x5Qml) .·• 

BAYER 

Intravénás infúzió céljára. 
Coronária tágító therapeuticum és aniihyperton

icum. Hatóanyaga a nifedipin 1,4-dihidrop_iridin típu
sú kalciumantagonista. A kalcium·ang8t0nisták a 
kalciumionok beáramlását gátolják a sejtekbe a las
sú kalciumcsatornán keresztül. 

A nifedipin értágftó hatását mindenekelótt a ko
szorúerek és a perifériás kiserek simaizomsejtjeire 
hatva fejti ki. Terápiás adagokban gyakorlatilag 
nincs közvetlen hatása a szívizomzatra. 

Elsősorban a nagy coronariákat tágítja, csök
kenti a coronariák izomtónusát, aminek következté
ben javul a vérátáramlás. Egyidejűleg az értágitás 
következtében csökkenti a perifériás ellenállást 
(utóterhelést). 

A kalciumantagonistákkal való kezelés kezdetén 
reflexesen megnőhet a szívfrekvencia és a szívperc
térfogat. Ez az emelkedés azonban nem elég kifeje
zett ahhoz, hogy a szer vérnyomáscsökkentő hatá
sát ellensúlyozza. 

Tartós nifedipinkezelés esetén a kezdetben 
megemelkedett szívperctérfogat ismét az eredeti ér
tékére tér vissza. 

A nifedipin vérnyomáscsökkentő hatása hyper
toniás betegeken kifejezett. 

A hatóanyag valószínűleg átjut a placentán és 
bekerül az anyatejbe; a véragy-gáton 5%-ná.l kisebb 
mennyiség jut át. 

A fehérjekötődés mértéke: 94-97% (albuminhoz). 
Az eliminációs felezési idó: 2-5 óra. 
A hatóanyag metabolizmusában 3 inaktív 

metabolit képződik; az adag nagy része ilyen for
mán ürül a vizeletben. 

A hatóanyag változatlan formában a vesén át 
nem ürül. 

Az abszolút biohasznosulás 40--60%. 
Beszúkült májfunkció esetén az eliminációs fele

zési idő lényegesen megnő, dóziscsökkentés szük
séges. 
• Hatóanyag 

5 mg nifedipinum 50 ml infúziós oldatban üve
genként. 

Segédanyag: macrogol 400, oldószer: aqua 
des!. pro inj. és alkohol 96%-os. 

Az oldat 18,0 térfogat% alkoholt tartalmaz! 
• Javallat 

Coronariák görcse: instabil angina pectoris 
(crescendo angina, nyugalmi angina, infarctus! 
megelózó angina). 

Hypertoniás krízis. 
• Ellenjavallat 

Nifedipin túlérzékenység. Cardigen shock.. Je
lentős aortastenosis. Terhesség. 



óvatosság ajánlott súlyos hypotoolában (sys
tolés nyomás < 90 Hgmm), valamint cardialis de
compensatio esetén. 
• Adagolás 

Individuális. 
A kezelést a megbetegedés súlyosságának és a 

beteg reakciókészségének megfele!ően, a vérnyo
más és a szivfrekvencia ellenőrzése me!lett kell vé
gezni. Súlyos cerebrovascularis megbetegedésben 
szenvedő betegeket kisebb adagokkal kell kezelni: 

Szokásos adagja feln6fteknek 
1. Coronariák görcse esetén: 
50 ml Adalat pro intusione-t kb. 4--8 óra alatt 

infundálni. 
(Ez megfelel 6,3--12,5 m! Adalat pro infusione

nek, azaz 0,63 mg-1 ,25 mg nifedipinnek óránként) 
Szívinfarctus utáni koszorúér-spasmus (postin

farctusos stádium) esetén a kezelést 3-4 héttel az 
infarktus után, stabilizálódott keringés mellett lehet 
elkezdeni. 

2. Hyperloniás krfzis esetén: 
50 ml Adalat pro intusione-t kb. 4-8 óra alatt 

infundálni. 
(Ez megfelel 6,3-12,5 ml Adalat pro infusione

nak, azaz 0,63 mg-1 ,25 mg nifedipinnek óránként.) 
24 óra alatt maximálisan 15-30 mg (3-6 üveg) 

Adalat pro infusione adható, és Jegfeljebb 3 napon 
át kezelhető a beteg ilyen módon parenteralisan, 
majd orális kezelésre folytatására oralis adagolás ja
vasolt áttérni. 
e Me!lékhatás 

Közvetlenül az infúzió megkezdése után a szív
frekvencia mérsékelt emelkedése, valamint normo
toniás betegeknél a vérnyomás mérsékelt csökke
nése jelentkezhet. Az infúzió befejezése után5-15 
perccel ezen paraméterek a kiindulási értékre 
visszatérnek. A vénapunkció helyén fájdalom, égő 
érzés jelentkezhet, amely lassú bb infúzióval elkerül
hető. 

A kezelés kezdetén, többnyire enyhe és átme
neti jellegű fejfájás, arckipirulás (flush), melegségér
zés, pulzusfrekvencia növekedés, szédülés, szívdo
bogás-érzés (palpitatio), a vérnyomás normális 
szint alá csökkenése (hypotoniás keringési reakció) 
léphet feL 

Esetenként az anginás panaszok fokozádása 
("paradox angina") jelentkezhet. Olyan betegnek, 
akinek per os nifedipin kezelés mellett hasonló pa
nasza volt, nem adható Adalat pro infusione. 

A nifedipin egyéb mellékhatásai megegyeznek 
a per os adagolásnál megismertekkel, részben csak 
huzamosabb oralis kezelés után !épnek feL 
· Ritkán gyomor-bél panaszok, hányinger, teltség
érzés, hasmenés, bőrreakciók, pruritus, urticaria, 
exanthema. 

A vérerek kitágulása következtében lábszár 
oedema .. paraesthesia, 

Egyes esetekben -a parenterális kezelést köve- -
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tó huzamosabb ideig tartó oralis kezelés hatására
fogínyelváltozások (gingiva hyperplasia) fordulhat
nak elő, ami a szer szedésének abbahagyása után 
teljesen visszafejlódik. 

Idősebb betegeknéL ritka esetben - huzamos 
kezelés hatásárci - gynaecomastia fejlódhet ki, 
amely eddig a gyógyszer szedésének abbahagyá
sa után minden esetben elmúlt. 

Vérképelváltozásokat (anaemia, leukopaemia, 
thrombocitopaeniát) is leírtak. 

Nagyon ritkán kezdeti hyperglycaemia megfi
gyelhetó, valamint májműködési zavaro~ (intrahepa
tikus cholestasis, a transzamináz aktivitás fokozódá
sa) is felléphetnek, amelyek a szer elhagyása után 
reverzibilisek. Veseelégtelenség esetén nifedipin ha
tására átmenetileg romolhat a vesemúködés. 

Egyes esetekben myalgia, tremor, átmeneti lá
tászavarok. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- más vérnyomáscsökkentő szerekkel (az ilyen 

irányú hatás erősödhet); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (a vérnyomás

csökkentő hatás fokozódik); 
~ nitrátokkal kombinálva erősödik a vérnyomás

ra és a szívfrekvenciára kifejtett hatás; 
- [3-blockolókkal (hatásnövekedés, fokozott vér

nyomásesés és esetenként szlvelégtelenség fordul
hat elő, ezért az Adlat pro infusione mellett intravé
nás ~-blockolót nem szabad adni); 

- cimitidinnel, ranitidinnel (a nifedipin hatás erő
södhet); 

- kinidionel (ennek plazmaszintje a vártnál ala
csonyabb lehet, majd a nifedipin elhagyásakor 
szintje emelkedhet és dózisújrabeállltás válhat 
szükségessé); 

- digoxinnal, illetve teofil! inne! való együttadáS
kor ezek szérumszintje emelkedhet, ezért ajánlatos 
ellenőrizni; 

- alkoholtartalma miatt alkohollal összeférhetet
len gyógyszerek együttadását kerüljük. 
• Figyelmeztetés 

Kifejezetten alacsony vérnyomás eselén (súlyos 
hypotonia: 90 Hgmm alatti systolés nyomás) csak 
fokozott óvatossággal adható. 

A malignus hypertoniában és hypo-
volaemiában szenvedő, dialsyis kezelés alatt álló 
betegeknél fokozott óvatosság szükséges, mivel 
az értágulás következtében jelentős vérnyomás
esés következhet be. 

A nifedipin bekerül az anyatejbe és bár eddig 
nem ismeretes, hogy csecsemőknél felléphet-é 
farmakológiai hatás, mégis elővigyázatosságból a 
szoptatás időtartama alatt adását kerülni kell, ille
tóleg a kezelés alatt ajánlatos a szoptatást abba
hagyni. 

Az Adalat pro infusione csak a mellékelt infúziós 
készlettel adható be, infúziós pumpa használatával 

A- felhasználásra kész oldat fényérzékenysége 
miatt a fény elleni védelemre figyelni kell. Amellékelt 
ínfúziós készlet alkalmazásakor nifedipinveszte
séggel számolni nem kelL 

Ha infúziós csatlakoztatásra kerül sor, a fény el
leni védelnléről gondoskodni kell (pl. alufólia). 

Az Adaiéit pro infusione nem fecskendezhető 
mi:ís infúziós oldatba! 

A már folyó infúzióhoz a vénapunkció helyéhez 
közel, mellékcsatlakozón keresztol kell beadni. 

Csak szobahómérsékletú oldat indundálható! 
Alkalmazás módja: 
1. Az infúziós folyadékot a mellékelt fecskendó

be kell felszfvni, ismételt pumpálással biztosít
va a túlnyomást. 

2. A kanült eltávolítani és az infúziós vezetéket a 
fecske-ndóre erősíteni. A feCskendőt és a ve
zetéke! légteleníteni kell! 

3. A felszívott fecskendőt behelyezzük a 
Perfusorba (Braun), ilL lnjeCtomat-ba (Frese
nius) és állítsuk be az infúzió sebességét! 

4. Az infúziós vezetéket és az infúziós kanült 
kössük össze egymássaL Kapcsoljuk be a 
Perfusor-t ill. az lnjectomat-ot, majd kövessék 
a műszerek használati Utasítását! 

Kompatibilis infúziós oldatok: 
Az Adalat pro intusione-nak az alábbi infúziós o!

datcikka!, ill. keverékkel való kompatíblitását vizsgál
ták meg bypassban (oldatcsatlakozásban) alkal
mazva: 

- izotóniás konyhasóoldat 
- Ringer-oldat (DAB 7) 
-glukóz-oldat, 5%-os 
- fruktóz-oldat, 5%-os 
(1 O ml Adalat· pro in(usione és óránként maximá

lisan 40 ml infúziós oldatnak megfelelő infúzióse
besség mellett), 

- 10 ml Mexitil in j. 40 ml5%-os glukóz oldatban; 
-8 mllsoket-oldat 42 ml 5%-os glukóz oldatban; 
(10 ml Adalat pro infusione és óránként maximá

lisan 50 ml keveréknek megfelelő infúziósebesség 
mellett), 

- 5 ml Nitrolingual 45 ml 5%-os Qiukóz-oldatban 
(1 D ml Adalat pro infusione és óránként maximálisan 
30 ml keveréknek megfelelő infúziósebesség mel
lett). 

Ezekben az esetekben fizikai-kémiai összeférhe
tetlensége! (zavarosodást, kicsapódás!, nifedipin
veszteséget) nem tapasztaltak. 

A nifedipinnek vizes oldatokban való csekély 
oldhatósága miatt a vizsgált keverékarányokat nem 
szabad túllépni. 

A felhasználásra kész oldat nagyon fényérzé
keny; ezért a múanyagburkolattal ellátott üveget 
csak a felhasználáskor szabad a kartondoboz
ból kivenni. A műanyagburkolatban nappali fényben 
1 órán át, mesterséges fényben 6 órán át biztosított 
a teljes hatásosság. 
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Túladagolás - Intoxikáció 
Súlyos nifedipinmérgezés esetén: vérnyomás

esés, comaig terjedő tudatzavar, ritmuszavarok 
{tachycardia/bradycardia), cardiogen. shock tüdő
oedemával, hyperglycaemia, metabolikus acidosis, 
hypoxia. 

Az intoxikáció terápiája: plasmateresis javasol
ható (nagy plazmafehérje-kötődés, aránylag kis 
megoszlási térfogat). 

A nifedipin nem dializálható. 
A bradycardiás szívritmuszavarokban tüneti ke

zelés atropinnal és/vagy [3-sympathomimeticu
mokkal. Átmenetileg pacemaker alkalmazása válhat 
szükségessé. A cardiogen shock és az artériás 
vasodi!atotio következményeként fellépö hypo
tonlát kalcium (1-2 g calciumg!uconat iv.), dopamin 
{25 Jlg/ttkg/min. adagig), adrenalin, illetve noradren
alin adásával kell kezelni. A szérum kálciumszintjét 
a normális érték felsó határán, vagy kissé emelke
dett értéken kell tartani. 

Eltartás: 25 oc alatt tárolandó. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4158 

Felhasználásra kész injekció oldat intracorona
riás befecskendezésre (egyszer felhasználható 
fecskendőben). 

A nifedipin 1 ,4-dihidropirin típusú kalciumanta
gonísta. 

(Részletes farmakológiai és farmakokinetikai 
leírását lásd az Adalat O, 1% infúziónál.) 

A hatóanyag metabo!izmusában 3 inaktív 
metabotit képződik; az adag nagy része ilyen for
mán Orül a vizeletben. 

A hatóanyag változatlan formában a vesén át 
nem ürül. 

Az abszolút biológiai hasznosíthatóság 40-60%. 
• Hatóanyag 

0,2 mg nifedipinum 2 ml alkoholos,- vizes oldat
ban, fecskendőnként 

· Segédanyagok: macrogo! 400, nátrium-hidroxid, 
oldószer: aqua dest. pro inj. és alkohol 96%-os. 

Az oldat 18,0 térfogat% alkoholt tartalmaz. 
• Javallat 

A coronariékon végzett diagnosztikus {coronaro
gráfia), vagy terápiás beavatkozások (percutan 
translumina!is coronaria angioplastica (PTCA), aor
tocoronariás bypass mútét {CABG) során fellépő ko
szorúér spasmus kezelése. 



• Ellenjavallat 
Nifedipin túlérzékenység. Cardiogen shock. 
Jelentős aortastenosis. Terhesség. 
óvatosság ajánlott súlyos hypotoniában {sys

tolés nyomás <.90 Hgmm), valamint cardialis de
compensatio esetén. 
• Adagolás 

Individuális. 
A kezelést a megbetegedés súlyosságának és a 

beteg reakciókészségének megfelelóen, a vérnyo
más és a ·si:ívfrekvencia ellenőrzése mellett kell vé
gezni. Súlyos cerebrovascularis megbetegedésben 
szenvedó betegeket kisebb adagokkal kell kezelni. 

Szokásos adagja feln6fteknek 
Coronaria görcs esetén: 1-2 ml Adalat intracoro

nar (0, 1 mg-0,2 mg nifedipin). 
Nagyfokú főtörzs-stenosis eselén rendkívül óva

tosan 0,5 ml-1 ,O ml (0,05 mg-0, 1 mg nifedipin) 
adaggal kell a kezelést megkezdeni. 

A 2 ml-es Adalat intracoronar maximálisan 6-
szor ismételhető meg 3 órán belül (ez 1,2 mg 
nifedipinnek felel meg), de 24 órán belül sem sza
bad ezt az adagot túllépni. 

A hatás időtartama 3--15 perc. 
A kezelés folytatására oralis adagolás javasolt. 

• Mellékhatás 
Közvetlenül a befecskendezés után a nega

tív inatrop hatás megnyilvánulásaként rövid. időre 
(30 másodperc-1 perc) megnő a balkamrai telődé
si nyomás. Ugyanekkor megnőhet a szívfrekvencia 
és csökkenhet a vérnyomás, ezek értékei azonban 
a befecskendezés befejezése után 5-15 perccel a 
kiindulási értékre térnek vissza. 

Egy-egy esetben bradycardiát, asystoliát és 
kamrai tachycardiát írtak le. 

A befecskendezés alatt elvétve jelentkező rel
rosternalis égő érzés a befecskendezés sebessé
gének csökkentésével elkerülhető. 

Olyan betegnek, akinek per os nifedipinkezelés 
mellett "paradox anginá"-ja volt (az anginás fájda
lom fokozódott nifedipin kezelés mellett) ne adjunk 
Adalat intracoronar-t 

A nifedipin egyéb mellékhatásai megegyeznek 
a per os adagolásnál megismertekkeL A kezelés 
kezdetén, többnyire enyhe átmeneti jellegű fejfá
jás, arckipirulás (flush), metegségérzés, pulzus
frekvencia növekedés, szédülés, szívdobogás ér
zés (palpitatio), a vérnyomás normális szint alá 
csökkenése (hypotoniás keringési reakció) léphet 
fel. 

Hosszabb nifedipin kezelés után az értágító ha
tás miatt lábszároedema. Egyes esetekben paraes
thesia, gyomOr-bél panaszok, bőrreakciók. 

Egyes esetekben- a parenterálls kezelést köve
tően,' huzamosabb ideig tartó oralis kezelés hatásá
ra- lógínyelváltozások (gingiva hyperplasia) fordul
hatnak elő, amik a szer szedésének abbahagyása 
után teljesen visszafejlődnek. 
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Idősebb betegeknél, ritka esetben - huzamos 
kezelés hatására gynaecomastia fejlódhet ki, amely 
eddig a gyógyszer szedésének abbahagyása után 
minden esetben elmúlt. 

Nagyon ritkán kezdeti hyperglycaemia megfl
gyelhetó, valamint májműködési zavarok (intrahep
atikus cholestasis, a transzamiház aktivitás fokozó
dása) is felléphetnek, amelyek a Szer elhagyása 
után reverzibi!isek. Veseelégtelenség esetén 
nifedipin hatására átmenetileg romoll)at a vesemú
ködés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- más vérnyomáscsökkentő szerekkel (az ·ilyen 

irányú hatás erősödhet); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (a vérnyomás

csökkentő hatás fokozódik); 
- nitrátokkal kombinálva erősödik a vérnyomás

ra és a ·szívfrekvenciára kifejtett hatás; 
- P-b lockalókkal (hatásnövekedés, fokozott vér

nyomásesés és esetenként szívelégtelenség fordul
hat elő, ezért az Adalat intracoronar.mellett intravé
nás 1}-blockoló nem adható); 

- cimitidinnel, ranitidinnel (a.nifedipin hatás erő
södhet); 

- kintdinnel (ennek plazmaszintje a vártnál ala
csonyabb lehet, majd a nifedipin elhagyásakor 
szintje emelkedhet és dózis- újrabeállítás válhat 
szükségessé); 

- digoxinnal, illetve teofil!innel való együttadás
kor ezek szérumszintje emelkedhet, ezért ajánlatos 
ellenőrizni; 

- alkoholtartalma miatt alkohollal összeférhetet
len gyógyszerek együttadását kerülni kell. 
• Figyelmeztetés 

Az Adalat intracoraner felhasználása invazív 
beavatkozás kapcsán történik, amikor a koszorú
erekbe katétert helyeznek. A befecskendezést laS
san, 90--120 másodperc alatt, egyenletes sebes
séggel kell végezni. Kettős érelzáródás esetén ne a 
harmadik, nyitottérbe fecsekendezzük, mert ekkor 
a különben enyhe negativ inatrop hatás hátrányos 
lehet. 

A felhasznáfás technikája: 
Miután az operáló orvos a fecskendőt a bliszter 

csomagolásból kivette, célszerű kesztyűt cserélnie. 
1. A csomagolásból kivett fecskendőról a vé

dófóliát el kell távolltani; majd a kónuszvédót le
húzni. 

2. A kónuszvédő kiszélesedő végét óvatosan a 
fecskendő gumidugójához nyomni ütközésig. Ekkor 
az üvegfecskendő gumidugóját átszúrja a fecsken
dó elkeskenyedő végén szabad szemmel nem lát
ható tű, és a hatóanyagat tartalmazó oldat hozzáfér
hetővé válik. 

3. A kónuszvédót meg kell fordítani és menetes 

végével a gumidugóba csavarni. A kónuszvédó a 
befecskendezés során dugattyúként működik. 

A gyárilag felhelyezett steril szűró szükség sze
rint vagy a szívkatéter szettel, vagy injekciós tűvel 
csatlakoztatt>ató. (A védősapkát eriyhe csavarással 
el kell távolítani, eközben másik kézzel a szúrót fi
xálni.) 

A rendszert fűggőlegesen tartva légteleníteni 
kell. 

Kifejezetten alacsony vérnyomás esetén (súlyos 
hypotonia: 90 Hgmm alatti systolés nyomás) csak 
fokozott óvatossággal adható. 

A malignus hypertoniában és hypovolae
miában szenvedő, dialysiskezelés 'alatt álló bete
geknél) fokozott óvatosság szükséges, mivel az ér
tágulás következtében jelentős vérnyomásesés kö
vetkezhet be. 

A nifedipin bekerül az anyatejbe és bár eddig 
nem ismeretes, hogy csecsemöknél felléphet-e 
farmakológiai hatás, mégis elővigyázatosságból a 
szoptatás időtartama alatt adását kerütni kell, ille
tóleg a_ kezelés alatt ajánlatos a szoptatást abba
hagyni. 

Szobahómérsékletnél hidegebb oldat nem fecs
kendezhető be! 

Az Adalat intracoronart kevert injekcióként nem 
szabad alkalmazni! 

Túladagolás -Intoxikáció 
Súlyos nifedipinmérgezés esetén: vérnyomás

esés, comáig terjedő tudatzavar, ritmuszavarok 
(tachycardia/bradycardia), cardigoen shock 
tüdóoedemával, hyperglycaemia, metabolikus aci-
dosis, hypoxia. / 

Az intoxikáció teráp"iája: plasmateresis java
solható (nagy plazmafehérje-kötődés, aránylag 
kis megoszlási térfogat). A nifedipin nem dializál
ható. 

A bradycardiás szívritmuszavarokat tünetileg at
ropinnal és/vagy P-sympathomimeticumokkal kezel
jük. Átmenetileg pacemaker alkalmazása válhat 
szükségessé. A cardiogen shock és az artériás 
vasadilatotic következményeként fellépő hypotonlát 
kalcium (1-2 g calcium-gluconat ív.), dopamin (25 
J..lg/ttkg/min. adagig), adrenalin, illetve noradrenalin 
adásával kell kezelni. A szérum kálciumszintjét a 
normális érték felső határán, vagy kissé emelkedett 
értéken kell tartani. 

Eltartás: 25 oc alatt fénytól védve. 
Az oldat erősen fényérzékeny, ezért a tiliszter 

csomagoláS! csak a használat előtt szabad kibonta
ni. BUszter csomagolásban nappali fényben 7 na
pig, a bliszterból kivéve nappali fényben 1 órán át, 
mesterséges fényben 6 órán át tartható hatáscsök
kenés veszélye nélkül. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4157 
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Hatóanyaga, a buformin biguanid csoportba tar
tozó orális antidiabeticum. 

Hatásmechanizmusa nem teljesen tisztázott. A 
vércukorszintetegyes szövetekre hatva.inzttlinszerú 
hatást kiváltva csökkenti, fokozza az inzulin-recep
torok számát és enyhe antiketetikus hatása van. Az 
anaerob glikolizis fokozásával javítja a glükóz hasz
nositását (a szérum laktát szint emelkedik). Gátolja 
a glikoneogenezist és a glükóz bélból való felszlvó
dá~át. serkenti a glikolízist. 

Bár a pancreas fl-sejtjeire nem hat, csak en
dogén inzulinnal rendelkező betegeken fejt ki ha
tást. 

Egészséges emberen nem okoz hypoglycae
miát. 

A fenti hatásmechanizmus alapján alkalmas 
nem-inzulinfüggő cukorbetegek per os kezelésére. 
Együtt alkalmazható szulfonamid típusú orális 
antidiabeticumokkal. 

A gyomor-bé!traktusból köze! 80%-ban szívó
dik fel. 

A májban hidroxilálódik. Felezési idő: 3,2 óra. 
e Hatóanyag 

50 mg buforminium chioratum tablettánként. 
• Javallat 

Felnőttkori ll. típusú diabetes me!litus kezelése
szulfanil-karbamid-készítménnyel (elsősorban gli
benklamiddal) kombinálva -, amikor az inzulinter
melés nem szűnt meg. {Ha szulfanil-karbamid
készítménnyel egymagában a megfelelő anyagcse
re egyensúly nem érhető el.) Étvágycsökkentő hatá
sa miatt elsősorban elhízott cukorbetegek kiegészí
tő kezelése. 

Megkísérelhető fiatalkori és labilis anyagcseréjű 
diabetesben az inzulinkezelés kiegészítésére (csil
laplthatja a vércukor-ingadozásokat, csökkentheti 
az inzulinszükségletf3t, javithatja az inzulinreziszten
ciát). 
• Ellenjavallat 

Acidosis, tejsav-acidosisra hajlamosltó ténye
zök: szlv- és keringési elégtelenség, légzési elégte
lenség, tüdőembolia, beszúkült vese- (szérum krea
tinin 11 O J..l.mol/1) és májfunkciók, súlyos anaemia, 
fertőzések, gangraena, akut pancreatitis, lázas álla
pot, hypovolaemia, diuretikus kezelés, krónikus al
koholizmus, sebészett beavatkozás alatt és után, 
idős kor, terhesség. 
• Adagolás 

Egyéni megltélést igényel. 
Beál!ítása, ill. átállítása csak gyógyintézetben 

vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen, állandó or
vosi (laboratóriumi) ellenőrzés mellett végezhető. Az 
átlagos kezdeti napi adagja 10Q-150 mg (2-3-szor 



1 tbl.) étkezés után, folyadékkal. A továbbiakban a 
beteg állapotától függöen 2-4 naponként 1 tbl.-vat 
növelhetjük az adagot 

A napi adag legfeljebb 300 mg (6 tabi.) 3-4-
szeri elosztásban. A bevezetés időszakában 

(10-14 napig) a napi vizeletcukor-ürítés ellenőrzé
se, és néhányszor az éhgyomori vérCukorvizsgálat 
elvégzése szükséges, minthogy általában a keze
lés 10-14. napján dönthető csak el, hogy a be
teg reagál-e a kezelésre. A beállítás további idö
szakában (kb. 2 hónapig) az ellenőrzés 1-2 heten
ként esedékes. 

Fenntartó adagja általában napi 200 mg (4 tabi.). 
Az adag csökkentése vagy növelése csak megfele
lő laboratóriumi ellenőrzéssei történhet. 

Inzulinról történő átállításkor az inzulin elhagyá
sa fokozatos legyen. 
• Mellékhatás 

Hányinger, hányás, hasi fájdalmak, hasmenés, 
étvágytalanság, fémes szájíz. E panaszok, főként 
éhgyomorra történő bevételkor lépnek fel, és az 
adag átmeneti csökkentésére rendszerint szűn
nek. 

8 12-:vitamin malabsorptio, idiosyncrasia, tejsav
acidosis (főként az_ ellenjavallatok figyelmen kivül 
hagyásakor), Lásd a Figyelmeztetést is. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- diureticumokkal - elsősorban tiazidszár

mazékokkal (hypovolaemia, tejsav-aCidosis ve
szély); 

- urakinázzal (gátolja annak hatását); 
- oralis contraceptivumokkal (együtt adva hatás-

csökkenés jöhet létre); 
- kortikoszteroidokkal (hatását csökkenthetik); 
- anticoagulansokkat (hatásukat fokozhatja). 

e Figyelmeztetés 
A biguanidokat számos országban kivonták a 

forgalomból, elsősorban az általuk okozott tejsav
acidosis miatt, amely csaknem az esetek felében 
halálos szövődmény. Adása során a vérkép, a máj
és vesefunkciók rendszeresen ellenórizendók a 
tejsav-acidosis veszélye miatt. A gastrointestinalis 
panaszok a tejsav-acidosist előjelezhetik, ezért a 
beteg figyeimét fe! kell hívni, hogy fellépésükkor 
vagy aluszékonyság, tachypnoe esetén azonnal or
voshoz kell fordulni. 

A kezelési időszak alatt a beteg diétája és élet
módja állandó legyen. Az étrendi előírások szigorú 
betartása elengedhetetlen. 

Műtét előtt a beteget inzulinra kell beállítani. 
Alkalmazásának időtartama alattszeszes italt fo~ 

gyasztani til.os, mert esetenként alkoholintolerancia 
fordulhat elő. 
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Laktóz intoleranciában szenvedó betegeken 
gastrointestinalis panaszokat okozhat a tabletta lak
tóz tartalma miatt. 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
e· Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi ~:!ám: Tsz.: 3324 

• Hatóanyag 
0,5 mg desnlopressinum (5 ml) üvegenként 

• Javallat 
Diabetes insipidus, enuresis nocturna adjuváns 

kezelése, litiumsók adagolásakor előfOrduló 
polyuria, polydipsia, valamint diagribsztikumként a 
vese koncentrálóképességének megállapításához. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Individuális; szokásos adagja 12 óránként (indo
kolt esetben 8 óránként) 1~ csepp az ·orrba. 
Enuresis nocturna esetén elalvás előtt 1 csepp. :A 
vese koncentrálóképességének megállapításához 2 
csepp. 

Az orrba cseppentést a legjobb fekvő vágy ülő 
helyzetben, hátrahajtott fejjel végezni. A cseppek 
számát az üvegecske zárókupakjára szerelt -csep
pentő óvatos megnyomásával lehet szabályozni. 
• Mellékhatás 

Nagyobb adagok alkalmazásakor ritkán fejfájás 
és a plazma·hypoosmosisa előfordulhat 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- sa!ureticumokkal, biguanid antidiabeticu

m.okkal, triciklikus antidepresszánsokkal, egyes 
cytostaticumokkal (vincristin, ciklofoszfamid), egyes 
analgeticumokkal {acetilszalici!sav), klofibráttal, 
indometacinnal (az antidiuretikus hatást növelhetik). 
• Figyelmeztetés 

Az orrnyálkahártya sérülése, oedemája esetén 
alkalmazása kerülendó. Cardiovasculáris meg
betegedésekben óvatosan adható, mivel gyenge 
vasoconstrictor hatásánál fogva nagy dózisban 
vérnyomásemelkedést okozhat, ami a dózis csök
kentésével megszúnik. - Terhesség és szoptatás 
idején adása megfontolandó. (Bár sem állakísér
letek, sem a humán -tapasztalatok nem utalnak mag
zatkárosító hatásra, de sem humán terhességre, 
sem szoptatásra vonatkozóan nincsenek ellenőrzött 
vizsgálatok). 

Laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok: szüks~ge
sek az alábbi esetekben: 

- Diabetes insipidusbarí, sebészeti bea
vatkozással vagy fejsérű!éssel kapcsolatos polyuria 

és polydipsla esetén a vizelet mennyiségének és 
osmaialltásának ellenőrzése, {esetleg a plazma 
osmolalitásának meghatározása). 

- Enuresis nocturna kezelésekor a szérum elek
trolitszint ellenőrzése, ha a kezelés egy hétnél 
tovább tart. 

Eltartás: hűvös helyen (5-15 °C között). 
" Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1045 

Az Adresen tabletta orális alkalmazását követó
en a kortizon csúcskoncentrációja a plazmában kb. 
két órán belül jelentkezik. A kortizon a májban gyor
san átalakul, főként a természetes mel!ékvesekéreg
hormonná, hidrokortizonná. A hidrokortizon féléle
tideje a plazmában mintegy 90 perc, biológiai fele
zési ideje pedig 8-12 órára tehető. A hidrokortizon 
glükokortikoid aktivitása me!lett jelentős mineraloko
rtikoid hatással is rendelkezik, ezért különösen jól al
kalmazható a substitutiós terápia olyan eseteiben. 
amikor mérsékelt minera!okortikoid hatásra is szük
ség van. 
4 Hatóanyag 

25 mg eartisonum aceticum tablettánként. 
• Javallat 

Elsődleges és másodiagos mellékvesekéreg
elégtelenség. Adrenogenitális-syndroma. 
e Ellenjavallat . 

Mellékvesekéreg ho~on substitutiós terápia 
esetében el\enjavallata nincs. 

Terhesség és szoptatás 
Mellékvesekéreg-substitutiós terápia céljára a 

magzat károsodása nélkül alkalmazható a terhes
ség időtartama alatt, valamint szoptatás alatt a cse
csemő károsodása és a kiválasztott anyatej mennyi
ségének vagy minóségének befolyásolása nélkül. 
e Adagolás 

Els6d/eges és másod/agos mellékvesekéreg 
elégtelenség esetén: 25--50 mg naponta, megosz
tott adagban: az adag kéth!3-rmadát reggel, egyhar
madát este célszerű bevenni. 

Adrenogenitális syndroma esetén: Testfelületre 
vonatkoztatott adagja: 15-40 mg/m2 naponta, meg
osztott adagolásban. Az. adag kétharmadát reggel, 
egyharmadát este célszerű bevenni, ill. váltakozva: 
egyharmadát reggel, kétharmadát este, a kora reg
geli ACTH szekréció elnyomásának elkerülése cél
jából. 

Stresszállapot alatt, után és az állapotot megelő
zően szükségessé válhat az adag növelése. Fertö
zés esetében, ha a láz meghaladja a 38,5 oc-ot. 
minden egyes fok növekedése szükségessé teszi a 
kortizon acetát adagjának 12,5--25 mg-mal történő 

31 

emelését. A hőmérséklet normalizálódása után a 
megnövelt adaggal történő kezelést még egy napig 
folytatni kell. 

A tablettát étkezés közben, folyadékkal kell be
venni. 
e Mellékhatás 

Mel!ékvesekéreg substitutiós terápia esetén 
megfelelő adagban alkalmazva mellékhatásokra 
nem kell számítani. Túlérzékenységi réakélÖk ese
tenként előfordulhatnak. 

Huzamosan alkalmazva, a szükséges substitu
tiós mennyiséget meghaladva: hypercorticismus, 
hypertonia, oedema, adipositas, osteoporosis, dia
betagen hatás, bőrjelenségek, fertőzések e!fedése, 
fáradtság. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerúlendó: 
- barbiturátokkal Addison-káros betegnek 

(krízishez vezethet). 
óvatosan adható: 
- diureticumokkal (fokozott hypokalaemia); 
- szívg!ikozidokka! {növeli ezek toxicitását); 
- antidiabeticumokkal (a glükóztoleranciát ront-

hatja); 
- nem szteroid gyulladásgátlókkal {a gastroin

testinalis mellékhatások veszélye növekszik); 
-orális anticoagulansokkal ( megváltoztatja azok 

szükséges mennyiségét); 
- májenzim-indukáló gyógyszerekkel (csökken

het a kortikoszteroid hatás). 
e Figyelmeztetés 

Mint egyéb szteroid kezelés esetén, megvoná
si tünet jöhetnek létre a tartós kezelés hirtelen ab
bahagyásakor. Tünetei: akut mellékvesekéreg 
elégtelenség, intracraniális nyomásfokozódás, 
papillaoedema fejfájássaL Addison káros beteg
nél az egyszerre történő megvonás krízishez ve
zethet. 

A májfunkció elégtelensége esetén a hatás el
éréséhez nagyobb Adresen adagok szükségesek, 
mive! az aktiv hormonná, hidrokortizonná történő 
alakulás lelassul. Hyen esetben tanácsos inkább 
hidrokortizont adni. 

A kortikoszteroidok nagy dózisban {a fizio!ógiást 
meghaladó, terápiás adagok esetén) kOlönösen a 
terhesség első harmadában potenciálisan magzat
károsító hatásúak, ezért csak az e!óny/kockázat 
gondos mérlege!ésével adhaták 

Túladagolás: Állatkísérletek alapján a kertisan 
akut toxicitása rendkívül csekély. 

Akut túladagolás esetén ritkán hányás, émely
gés előfordulhat. 

Specifikus kezelés nem szükséges. Tüneti 
kezelés alkalmazható:· pl. orális folyadékbeviteL 

Eltartás: 2-25 °C között, fénytól és nedvességtól 
védve. 
e Megjegyzés: + +v 
e Törzskönyvi szám: K- 4 
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Az Adresen intramuscularis injekció beadás 
után biztosítja a kortizon lassú felszabadulását a 
kortizon acetátbóL A csúcskoncentráció a vérben 
mintegy 20 órán belül jelentkezik. A kortizon a máj~ 
ban gyorsan átalakul, hidrokortizonná, természetes 
mellékvesekéreg-hormonná. Ennek _plazma felezési 
ideje körülbelül 90 perc, biológiai felezési ideje 8-12 
óra. Glükokortikoid tulajdonsága mellett a hidrokor
tizon jelentős mineralokortikoid aktivitással is bír. 
Substitutiós terápia esetén ezért az Adresen szusz
penziós injekció különösen akkor előnyös, ha már
sékelt mineralokortikoid hatásra is szükség van 
o Hatóanyag 

250 mg eartisonum aceticum (10 ml) üvegen

ként 
e Javallat 

Primaer és secunder mellékvesekéreg elégte
lenség és adrenogenitális syndroma, elsősorban 
amikor az orális terápia nem lehetséges vagy nem 
kívánatos. 
e Ellenjavallat 

Lásd az Adreson tablettánáL 
e Adagolás 

Kizárólag intramusculárisan adható, általában 
harmadnaponként 100 mg, mélyen az izomba. 

Stresszhelyzetek előtt, alatt és után az adag nö
velése válhat szükségessé. 

így pl. nagy sebészi beavatkozás esetén ajánla
tos a betegnek a mútétet megelőző este, ill. az ope
ráció reggelén 50 és 100 mg adagot adni. A mütét 
után 50 mg naponta kétszer, 3-4 napon átjavasolt. 
o Mellékhatás 

Lásd az Adresen tablettánál. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Lásd az Adresen tablettánáL 
o Figyelmeztetés 

Lásd az Adresen tablettánáL 
Eltartás: hideg helyen (2-8°C), fénytól védve. 

e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 925 

ADRIBt...\STINA'#ti'l.o'tlj~T1Jc;·fOtl}fí 
+1 x 5 tnl)és\5ó;mg•.(1.J<J.i~i.ekció, 

ADRIBlcA~"fi~A~TI.!1Um~~tix.~jrniJ. 
és so'mg injékciq.(.1.•x 251t)l),c ., ... 

I'HAÁM~l:fl'). •••••..••..•. · 

A doxorubicin cytostatikus hatású antraciklin 
glikozid, amely fellehetőleg a DNS-hez kötődve ·a 

bázispárok közölti interkaláció révén meggátolja a 
DNS és az RNS szintézist az osztódási ciklus nS" fá
zisában. 

Orálisan adagolva nem szfvódik fel. 
lv. alkalmazást követően a hatóanyag plazma

szintje gyorsan csökken. A beadott adag kb. 50%-a 
7 nap alatt az epén keresztül és kb. 5%-a 5 napon 
belül a vesén választódik ki. A doxorubicin erősen 
kötódik a plazmafehérjékhez. Nem jut át a véragy

gáton. 
• Hatóanyag 

Adriblastina RO (:o:: rapid dissolution-gyorsan 
oldódó) inj.: 10 mg, ill. 50 mg doxorubicinium chlo
ratum, valamint laktóz és metil-p--hidroxí-benzoát 
segédanyagok porampullánként 

Adriblastina RTU ("' ready to u se- felhasználás
ra kész) 10 mg, ill. 50 mg, doxorubicinium chlo
ratum, valamint sósaV (pH = 3,0) segédanyag 5 ml, 
ill. 25 ml 0,9 %-os nátriumklorid oldatban ampullán
ként. 
e Javallat 

Emlő-, tüdő-, hólyag-, pajzsmirigy-, petefészek
carcinoma; csont- és Jágyszövetsarcoma; Hodgkin
és non-Hodgkin-lymphoma;.neuroblastoma: Wilms
tumor; akut lymphoid- és myelo.ld leukaemia; hólyag
carcinama intravesicalis, profilaktikus {transurethra
lis resectiót követő) valamint terápiás kezelése. 
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G Ellenjavallat 
Cytostatikus kemoterápia vagy sugárkezelés kö

vetkeztében létrejött myelosuppressio; korábban a 
javasolt összadaggal végzett doxorubicin vagy 
daunorubicin kezelés; előzetes vagy fennálló súlyos 
szívbetegség; húgycsószúkület vagy terápiarezisz
tens húgyúti fertőzés (intravesicalis alkalmazás ese
lén); metil-p-hidroxibenzoáttal szembeni túlérzé
kenység (Adriblastina RO injekció); terhesség és 
szoptatás {lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

Intravénásan, intraarteriálisan és intravesca'iisan 
alkalmazható mono-, ill. kombinált terápiában. 

Intravénás alkalmazás: 
- manaterápiában általában 60-75 mg/testfelü

let m2 (egy adagban vagy 2-3 egymást követő na
pon 2, ill. részre osztva 3 hetenként), vagy 20 mg/m2 

hetente egyszer; elsősorban gyermekgyógyászat
ban alkalmazható a 30 mg/m2 doxorubicin három 
egymást követő napon át történő adagolása 4 he
tenként ismételve. 

-kombinált terápiában egyéb myelosuppressív 
cytostaticumokkal, a fokozo!! toxicitás veszély miatt 
az adag általában 30-40 mg/m2 3 hetenként. 

A doxorubicin 3 hetenként egy adagban történő 
alkalmazása kevésbé toxikus, míg a 3 napra elosz
tott adagolás hatásosabbnak bizonyult a nagyobb 
toxicitás veszélye mellett. Tapasztalatok szerint a 
hetenként egy adagban történő alkalmazás ugyan
olyan hatásos, de kevésbé cardiotoxikus mint a 3 
hetenként történő adagolás. 

A doxorubicin összadagja nem haladhatja meg 
az 550 mg!ni-t. 

Általában az adag csökkentése4 szükséges 
elüzete kemo-, ill. sugárt8rápiában részesült bete
gek, csontvelőt infiltráló neaplasma esetén, valamint 
idős- és gyermekkorban. 

Májkárosodás esetén a doxorubicin adagot az 
alábbiak szerint kell csökkenteni: 

Szérium bilirubin 

szint 
1,2-3,0 mg/100 ml 

> 3,0 mg/1 00 ml 

BSP 
retenció 
9-15% 

> 15% 

Javasolt adag 

aszokásos adag fele 

a szokásos adag negyede 

Mérsékeft vesekárosodás esetén, mivel a doxo
rubicin csak kismértékben választódik ki avesén át, 
általában nem szükséges az adag csökkentése. 

Az alkalmazás megkezdése előtt a 1 O mg-os 
porampulla tartalmát 5 ml, az 50 mg-os porampulla 
tartalmát pedig 25 ml aqua dest. pro inj.-val vagy 
nátriumklorid injekciós oldattal kell hígítani. 

Az elkészített doxorubicin injekciós oldatot. ill. 
az RTU (ready-to-us8) ir'ljekciót nátriumklorid infúzió 
alkalmazásával egyidejűleg, az infúziós szerelék 
csővén keresztül ajánlatos 2-3 perc alatt beadni. 
Ezzel a módszerrel minimálisra csökkenthető a 
thrombosis és az extravasatic veszélye. 

Intraarteriális alkalmazás: akkor választandó, ha 
egy intenzív lokális hatás elérése a cél, miközben a 
teljes doxorubicin adag alacsony és ezáltal az álta
lános toxicitás veszélye csökkenthető. Ez az adago
lás mód azonban igen nagy kockázattal jár és kiter
jedt necrosist okozhat az érintett szövetben, megfe
lelő óvintézkedések hiányában. 

Intravesica/is atkalm'azás: elsősorban átmeneti 
sejtes carcinoma, papillaris hólyag tumor falát már 
érintő invazív tumorok kezelésekor. A javasolt adag 
30-50 mg doxorubicin 30-50 ml kompatibilis infúzi
ós oldatban ( 1 mg/ml) instillációként. 

A megfelelő kancentráció hígulásának elkerülé
sére a _kezelés előtt 12 órával már ne igyon folyadé
kot a beteg. Az instilláció után a beteget 15 percen
ként negyed fordulattal el kell forgatni. 
e Mellékhatás 

lv. alkalmazás: myelosuppressio (a leukopenia a 
kezelés 10-14. napján éri el a mélypontot és kb. a 
21. napra áll helyre); cardiotoxicitás (tachycardia, 
supraventricularis tachycardia, EKG változások, 
lásd Figyelmeztetés); alopecia (85%-ban reverzibi
lis); stomatitis (az adagolás! követő 5-10 napon); 
hányinger, hányás, hasmenés; thrombophlebitis 
(mely az Adagolásban említett módszer segítségé
vel minimálisra csökkenthető); phlebosclerosis (kis
vénák vagy ugyanabba a vénába történő többszöri 
adagolás esetén). Extravasatic esetén súlyos szö
vetkárosodás, necrosis alakulhat ki. 

Intravesica/is alkalmazás: haematuria; dysuria; 
gyakori vizeletürítés; csípő, égető érzés a húgy
hólyagban és a húgycsőben. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
- probenecidde!, szulfinpirazonnal (a doxorubi

cin emelheti a plazma húgysav szintjét, a köszvény
ellenes gyógyszer adagjának módosítása válhat 
szükségessé; allopurinol alkalmazása javasolt a 
húgysav nephropathia elkerülésére); 

- myelosuppressiv gyógyszerekkef; 
- elő vírus vakcinákkal. 
Egyéb gyógyszerkészítményekkel {pl. heparin, 

más cytostaticumok) inkompatibilitás veszélye miatt 
nem adható együtt egy injekeióban, ill. infúzióban. 
e Figyelmeztetés 

Doxorubicin kezelés csak a cytostatikus kemo
terápiában járatos szakorvos által, il!. felügyelete 
me!lett végezhető. 

Terhesség idején történő alkalmazásával kap
csolatban nincs megfelelő tapasztalat. Az átlatkfsér
letek eredményei szerint a doxorubicin magzatkáro
sodást okozhat, ezért terhességben alkalmazását 
kerülni kell. A kezelés alatta szoptatás meg kell sza
kftani. 

A kezelés előtt és alatt májfunkció (SGOT, SGPT. 
alkalikus foszfatáz; bilirubin, SSP) és haematológiai 
ellenőrzés szükséges. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges a már 
meglévő szívmúködési zavarok esetén. A javasolt 
maximális összadag (550 mg/m2) túllépése esetén 
fokozódik az irreverzibilis szívelégtelenség kialaku
lásának kockázata. Ezért minden egyes beteg ese
lén kúlön-külön kell megállapítani az őSszadag 
mennyiségét, figyelembe véve a megelőző vagy 
egyidejű, egyéb cardiotoxikus gyógyszeres keze
lést (pl. nagy adagú iv. ciklofosztamid, daunoru
bicin), vagy a med"1astinális sugárkezelés!. 

A kezelés során és azt követően rutin EKG elle
nőrzés szükséges. 

Átmeneti EKG-elváltozások, mint a T-hullám el
laposodása vagy inverziója, S-T depressio és 
arrhythmiák miatt nem szükséges a kezelést meg
szakítani. 

A QRS-komplexum redukciója esetén azonban 
megfontolandó a doxorubicin adagolásának folyta
tása az irreverzibilis szívkárosodás veszélye miatt. 

A szívelégtelenség esetenként csak a doxoru
bicin adagolás néhány héttel. hónappal vagy évek
kel jelentkezik és gyakran nem reagál a hagyomá
nyos kezelésre. 

Hirtelen bekövetkező súlyos szívelégtelenség 
alakulhat ki, előzetes EKG változás nélkül. 

A doxorubbn a vizelet vörösre színezheti. 
Az injekciós oldat elkészítésekor az ápolósze

mélyzetnek védőkesztyűt és maszkot kell hasz
nálnia. 

Ha az injekciós oldat bőrre kerül, azt szappannal 
és vízzel azonnaile kell mosni. 

Nyálkahártyáról, kötőhárgyáról izotóniás sóol
dattal kell eltávolítani. 



Véletlen extravasatic esetén az észlelést kö
vetóen azonnal hidrokortizon-lidokain-N-acetil-cisz
teines oldattal kel! -infiltrátni az érintett terűletet 

lntravesicalis alkalmazáskor a periurethra!is te
. roteteket alaposan le kel! lll01;;ni, mind az insti!láció 
során, mind az instillációs oldat kiúritésa után. 

Túladagolás: Egyszeri 250-500 mg doxorubi
cin akut myocardiális degeneratiot {24 órán belül) 
és súlyos myelosuppressiót okozhat. Ezek a hatá
sok az adagolást követően 10-15 nappal a legsú
tyosabbak. . ; 

A beteget· megfigyelés alatt _kell tartani, a 
szívk;lrosodás jeleinek észtelésekor a hagyományos 
kezelést kell alkalmazni. 

Eltartás: hűvös, száraz helyen. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-Tsz.: 1355/40/93. 

A polidokanot, érzéstelenítö hatású, a véredé
nyek hámfalait roncsolja, lokálisan csökkenti a re
ceptorok ingerelhetöségét, valamint reverzibilisen 
gátolja a motorikus idegszálak múködóképességét. 
Ezzel magyarázható, hogy a sclerotizálás csaknem 
fájdalommentesen történik. 

ln vitro bizonyított, hogy véralvadásgátló hatása 
is- van, ami a fehérjék denaturálása révén érvénye
sül. Kezdetben a thrombusok képzódése lelassul, 
de ezután növekedésük megindul és mintegy 7 na
pig tart. 

A kezelést követően a végtagokra helyezett 
kompressziós kötés egymáshoz szorítja a vénák fa
lait, ami meggátolja a szervült thrombus rekanalizá
cióját. Ezáltal következik be a kivánt átalakulás tibro
sus heges szövetté, tehát a sclerotisatio. 
e Hatóanyag 

5 mg, 10 mg és 20 mg lauromacrogolum ml-en
ként, alkoholos vizes oldatban. 
o Javallat 

Felületi varixok és haemor.r·hoidok kezelése. 
A varixok méretétól függóen különböz6 koncent

< rációjú Aethoxysklerolt alkalmaznak. 
0,5%-os injekció: Seprűvéna varixok és nagyon 

kicsi, 1 mm-nél kisebb átmérőjű (reticularis) varixok_ 
kezelésére. 
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1 %-os injekció: Seprűvéna varixok központi 
vénáinak, valamint a kicsi, 1-3 mm átméröjQ (reticu
laris) varixok kezelésére. 

2%-as- injekció: Közepes méretú, 2-4 mm 
átmérőjű varixok kezelésére. 
• EllenJavallatok 

A) Varixok kezefésekor: 
Abszolút e!!enjévallra készitmények alkalmazáSa: 
- fekvóbetegeken a-lábakon levő varixok kezelé-

sére; 
-Fontaine llL és IV. fokozatú artériás elzáródás~ 

ban szenvedó betegeken; 
- a polidokano!lal siembeni ismert allergia; 
- akut mélyvénás thrombosis esetén; 
- terhesSég első trimestere, vagy a terhesség 

36. hete utáni időszak. 
A fennálló alábbi kórképek súlyosságától fOggó

en relatfv eflenjavaflatok (az orvos egyedileg mér
legel"l az elöny/kockázat arányát): 

-felületes vénás thrombosis; 
- lábszároedemák, ha_ a kompresszió nem 

használ; 
- diabeteses microangiopathia; 
- lázas állapot; 
-Fontaine ll. fokú arterlás elzáródások, ha koz~ 

metikai l<ezelé'sról van szó (se prOvéna varixok és kis 
reticularis varixok); 

- maga's életkor korlátozott mozgásképesség
get, vagy rendkívül rossz általános egészségi álla
pot; 

- asthma bronchiale; 
- akut, súlyos szívbetegségek (endocarditis, 

myocarditis), szívelégtelenség, valamint arteriás 
hypertonia- ha ·kezelés során sikerül Stabilizá/ni- a 
sclerotisálásnál nem jelentenek ellenjaval!atot; 

B) Haemorrhoidok kezelésekár: 
- polidokanollal szembeni ismert allergia; 
- az anális régió akut gyulladása; 
- lázas állapot; 
- terhesség első trimestere és a terhesség 36. 

hete utáni idöszak. 
• Adagolás 

A) Varixok kezelése: 
Legfeljebb napi 2 mg/ttkg polidokanol adagol

ható. 
Egy 70 kg testtömego beteg esetében tehát 

összesen legfeljebb 140-mg/nap polidokanolt s.za
bad injekció formájában beadni, azaz a következő 
mennyisógeket: 

140 mg polidokanolt tartalmaz: 28 ml 0,5%-os 
Aethoxysklerol; 14- ml 1 %-os AethoxySklerol; 7 ml 
2%-os Aethoxysklerol injekció. 

A:z ajánlott adagok általában jóval alatta _vannak 
a fenti mennyiségeknek. Kiterjedt varicositast mind
ig több menetben kell kezelni. 

A:z első kezelés alkalmával, kOlönösen ha a be
teg túlérzékenységi reakcióra hajlamos, legfeljebb 
csak egy injekciót szabad beadni. Attól füQg6en, 

hogy a kezelé~ milyen eredménnyel jár, illetve mi
lyen·terjedelmú a kezelendő terület. a további keze
lések során a maximális adag szem előtt tartásával 
naponta több injekció is beadható. 

1. Reticularis varixok kezelése: 
A kezelendő varixok nagyságától fügQóen injek~ 

ciónként O, 1-0,3 ml 0,5%-os Aethoxysklerol adható. 
2. Seprűvéna varixok kezelése: 
A kezelendő terület nagyságától függően injek

ciónként O, 1-0,2 ml 0,5%-os Aethoxysk!ero!t lehet 
beadni intravasalisan. 

3. Seprűvéna varixok k6Zponti vénáinak 
kezelése: 

A kezelendő terűleit nagyságától függően injek
ciónként 0,1-0,2 ml 1%-os Aethoxysklerol adható 
intravasalisan. 

Ha az injekció nem jut be a -központi vénába, át 
kelltérnia 0,5%-os Aethoxyskleröl injekcióra. 

4. Kis varixok kezel~se: 
A kezelendő varixok nagyságától függóen injek~ 

ci ón ként O, 1--0,3 m! 1 %-os Aethoxysklerol ádható. 
Az alkalmazás módja a reticularis-seprűvéna -, 

valamint kis varixok kezelése sor'án a lábszár keze
lése esetén az injekciót vízszintesen elhelyezett, 
vagy a vizszintestől 30-40 fokkal megemelt lábba 
kell beadni. 

Az injekciót általában intravénásan kell beadni 
(lehetőség szerint seprűvéna varixok esetében is). 

Nagyon vékony túket (pl. inzulintúket) és jól mú
ködó 2 ml-es (lehetőleg üveg) fecskendőket kell 
használni. A beszúrás iránya érintőleges a kezelni 
kivánt vénára. Miután a.z injekció helyét lefedtük, 
szaros kompressziós kötést kell felhelyezni. A kötés 
felhelyezése után a bet~nek a gyógyintézet te_íi,ile
tén lehetőleg azonnal él kell kezdeni járkálni, mini
málisan 30 percig. 

Seprűvéna varixok kezelése esetén 2-3 napig, 
egyébként pedig 5-7 napig kell a betegnek a kötést 
hordania. Kiterjedt varicositas esetén ajánlatos 
hosszabb kompressziós fáslis kezelés. 

A varixok kiterjedtSégétól függóen a kezelést 1 
vagy több alkalommal szükséges lehet megismétel
ni (1-2 hetes időközökben). 

A terápia sikere nagymértékben függ a követke
zetesés gondos utókezeléstől, ami a kompressziós 
kötést jelenti. A kötést csak magasra emelt lábról 
szabad levenni és ha közben bármilyen rövid időre 
is feláll a beteg, újra fel kell helyezni. 

6. Közepes méretú varixok kezelése: 
A kezelendő varix átmérőjétől függóen 0,5-2%

os Aethoxysklerolt használunk. A:z első kezelés so
rán csak 0,5 ml injekciót szabad beadni. A kezelés 
eredményétől, 'Valamint a . kezelendő szakasz 
hosszától függóen a további kezelések során több 
injekciót is beadható (injekciónként legfeljebb- 0,5 
ml-t), összmennyiségében érszakaszonként 2 ml-t
ügyelve a polidokanol maximálisan megengedett 
napi adagjára (140 mg/nap). 
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Az alkalmazás módja közepes méretú -varixok 
kezelés ekor: 

Függetlenül attól, hogy milyen módon történik a 
befecskendezés - álló helyzetben levő betegnél 
kanülön át, vagy ülő he-lyzetben levő betegnél injek
ciós fecskendővel- vízszintesen elhelyezett, vagy a 
vízszinteshez képest 30-45 fokkal felemelt lábba 
kell az injekciót beadni. 

A:z injekciózás kizárólag intravénása.n-l:örténhet. 
Az injekciót légbuboréktól mentesenke!l beadni. 

Az "Airblock" és a "SchaumH technika elavult mód
szereknek számítanak, ezért ezek alkalmazása nem 
ajánlott. 

kz. esetlegesen kialakuló thrombusokat szúróbe
metszéssel és thrombusexpresszióval lehet eltávoll-
tani. _ -

Az injekció helyének lefedése után, szaros 
kompressziós kötést kell felhelyezni. A kötés felhe
lyezése után a betegnek a gyógyintézet területén le
hetőleg azonnal el kell kezdeni járkálni minimálisan 
30 percig. 

A kötést 4-6 héten át" kell hordani. Kiterjedt vari
cositas esetén ajánlatos több hónapos kompresszi
ós, rugalmas pólya kezelés. 

A varixok kiterjedtségétől függöen-szükséges· le
het 1-2 hetes időközben a kezelés megismétlése. 

Annak érdekében, hogy a .kötés főleg a combo
kon és a végtagokon lecsúszás veszélye nélkül rög
z!tődjék, ajánlatos a tulajdonképPeni kompressziós 
kötés alá egy habszivacs szatagot helyezni 
(Autosana). 

A terápia sikere nagymértékben togg a követke
zetes és gondos utókezeléstől, ami a kompressziós 
kötést jelenti. A kötést csak magasra emelt lábról 
szabad levenni és ha közben- bármilyen rövid időre 
is feláll a beteg, újra fel kel! azt helyezni. 

B) Haemorrhoidok kezelése: 
Kizárólag submucosus injekció adható, közvet

lenűl a csomó felett. Az első kezelés semmi esetre 
sem lépheti túl a 60, ill. a 80 mg polidokanci 
összadagot. A későbbi kezelések során a ·maximá
lis összadag 90 mg polidokanol. Az állapottól füg
göen - kizárólag submucosusan - csomónként 
0,5-1,5 ml injekciót lehet beadni. Kúlönös óvatos
sággal kell eljárni a férfiak "11 óra nod us regio" ke
zelésénél, mivel túl közel van a húgycsó és a prosta
ta, ide maximálisan csak 0,5 ml-t lehet befecsken
dezni. 
o Mellékhatás 

A) __ Varixok kezelésekor: 
Ritkán lépnek fel mellékhatások, az alkalmazott 

Aethoxyplerol oldat töménységétól függö gyakori
sággallegismertebb mallékhatás a sclerotisa!ási ré
gióban észlelhető elszíneződés (hyperpigmentatio). 
Előfordulhat még: felületes vénás gyulladás 
(phlebitis) és lokális szövetelhalás {necrosis), külö
nösen, ha az injekció véletlenül a környező szöve
tekbe került. 



Ritkán allergiás bőrreakciók, igen ritkán anaphy
laxiás shock. vagy asthmás jellegű tünetek. 

Elvétve előfordul collapsus, szédülés, hányinger, 
látási zavarok, vagy fémes ízérzés. 

B) Haemorrhoidok kezefésekor: 
Az injekció beadása alatt és után átmeneti fájda

lom jelentkezhet, különösen férfiaknál, ha a kezelés 
a "11 óra nodus" régiójában történik. Kivételesen 
fájdalom jelentkezhet a prostata tájékán is, amely 
2-3 napig eltarthat. és átmeneti erekciós zavarokat 
okozhat. 

Előfordulhat az injekció beadásának helyén cse
kély utóvérzés, valamint a mucosa kiskiterjedésü, 
átmenetileg fájdalommal járó necrosisa. Egyes ese
tekben múló szédülés és hányinger jelentkezhet. 
8 Gyógyszerkölcsönhatás · 

A polidokanci helyi érzéstelenítő. Anaesthe
ticumok egyidejű adása mel!ett fennáll annak a ve
szélye, hogy az anaestheticum szivre gyakorolt 
antiarrhythmiás hatása felerősödik. Ezért a törzsvar
ixok sebészeti eltávolítása után legkorábban 1-2 
nap elteltével kerülhet sor az oldalági varixok keze
lésére. 
8 Figyelmeztetés 

A készítményt csak a kezelési eljárásban kellő 
jártassággal rendelkező. orvos alkalmazhatja. A 
sclerotisaló szert nem szabad intraarteriálisan be
adni, mert ez olyan súlyos necrosist okozhat, hogy 
amputációra is sor kerülhet. Ilyen esetekben azon
nal érsebésszel kel! konzultálni. 

Minden esetben fokozott óvatosság ajánlatos az 
arcon való kezelés esetén, mert az intravasalis in
jekció során megfordulhat az arteriákban a nyomás 
iráriya, ami irreversibi!is szemkárosodást - súlyos 
esetben vakságot - okozhat. 

A boka tájékán csupán kis mennyiségű, ala
csony koncentrációjú oldatot szabad alkalmazni a 
túlzott reakció elkerülése érdekében, és ügyelni kell, 
hogy a boka környékén ne adjanak be véletlenül 
intraartériás injekciót. 

Az injekciós oldat 5 v/v% alkoholt tartalmaz. 
Nincsenek vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy a 

polidokanci kiválasztádik-e az anyatejjel, ezért, ha 
szoptatás idején lenneszükség a sclerotisaló kezelés
re, ajánlatos a szoptatást 2-3 napra felfüggeszteni. 

Túladagolás: Sürgősségi tennivalók, tünetek és 
ellenszerek 

Az Aethoxysklero! okozta intoxicatio !ehet helyi 
vagy általános jellegű. A tévesen intraarteriásan 
adott injekció gangraenához vezethet, mfg a {túl 
nagy adag, vagy magas kancentráció okozta) 
túladagolás lokális necrosist idézhet elő, különösen 
paravénás injekciók esetén.Lokális túladagolás 
kezelése: 

a) lntraarteriás injekció esetén: a téves beadás 
helyére a kanült a helyén hagyva, ill. a bevezetési 
csatornába, 5-10 rnl 1-2%-os !idokaint és 10 OOO 
NE heparint kell fecskendezni, az ischaemiás lábat 
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vattába kell tekerni és alacsonyra fektetni, biztosí
tani kell a beteg gondos kórházi kezelését érsebé
szeten. 

b) Paravénás injekció esetén: 
A befecskendezett Aethoxysklerol kancentráció

jától és mennyiségétől függően {0,5-2 ml) 5-20 ml 
1%-os praeain vagy fiziológiás konyhasó oldatot, Je
hetóleg hialuronidázzal együtt, az eredeti kezelés 
helyén ke!! befecskendezni. 

Eltartás: szobahömérsékleten. A már felbontott 
injekciós fiakont- hűtőszekrényben tartva - 12 órán 
belül ke!! felhasználni. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám:_K- 1199 (0,5%); K -1200 
(1%); K-1201 (2%) 

Lokális hatású u-adrenerg sympathomimeticum, 
amelY a gyulladt orrnyálkahártya kis artériéit össze
húzva tartósan csökkenti a Vérbóséget, ezáltal de
congestiv hatású. Napi kétszeri használata napköz
ben és az éjszaka folyamán biztosítja a kielégító orr
légzés!. Már néhány perc alatt csökkenti az orrdu
gulás{. irritációt ritkán okoz. 
• Hatóanyag 

1 O mg oxymethazolinium chioratum (20 m!) vi
zes oldatban. Konzerválószer: fenil-higany-acetát 
és benzalkónium-klorid. 
• Javallat 

Acut rhinitis, allergiás eredetű coryza, szénanát
ha, nasopharingitis, sinusitis, ·oedemás arcüreg
gyulladás. 
• Ellenjavallat 

Nem ismert. 
• Adagolás 

Felnőtteknek és gyermekeknek 6 éves kortól 
reggel és este - a tartály 2-3-szor történő megnyo
másával kell a gyógyszert mindkét orrlyukba perme
tezni. 

Alkalmazásakor kissé hátra hajtott fejjel a majd
nem függőlegesen tartott tartály nyílását az orrlyuk
hoz kell illeszteni és a tartály óvatos nyomásával a 
kívánt mennyiséget mindkét orrnyílásba kel! juttatni. 
Ügyelni kell arra. hogy az adagoló csöve az orrnyí
lást ne zárja e! teljesen. 

A betegét figyelmeztetni kell, hogy a gyógyszert 
nem ajánlatos lenyelni. 

Használat után az adagoló! tisztára kell töröln·l. 
• Mellékhatás 

Égő, csípős érzés, tüsszentés, fokozott orrvála
dékozás előfordulhat, főleg az ajánlott adag túllépé
se esetén. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem ismeretes. 

• Figyelmeztetés 
A gyógyszer gyakoribb használata, napi 2-3 

spray-adagnál több, vagy folyamatosan 3 napnál 
hosszabban .történő alkalmazása nem ajánlott. 

Amennyiben az adagelót egynél több személy 
használja, az esetleges fertőzés továbbterjedhet 

Eltartás: 2-30 °C közölti hőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 1733 

Férfiak nem organikus eredetú szexuális zavara
inak kezelésére szolgá!ó készítmény. 

Enyhe sedativumot (acecarbromált) és a dél
amerikai népi gyógyászatból ismert aphrodisiacu
mot- a Quebracho-fakéregből 90%-os etanol segít
ségével nyert száraz kivanatot -, valamint a-loco
pherol-acetátot (E-vitamint) tartalmaz. 

Az ·acecarbromál egy bróm-urea-derivátum, kis 
mennyisége nerri altat, csak enyhe sedativ hatása 
által nyugtat, csökkenti a szexuá!is kudarc miatti fe
szültséget és késlelteti az ejaculatiót. A gyomor-bél 
traktusból gyorsan felszfvódik. Az acecarbromálból 
- ami, 29% brómot tartalmaz - biotranszformációja 
során bromid-ionok válnak le, amelyek kb. 12 napos 
felezési idővel a veséken keresztűl választódnak kl. 

A Ouebrachoból. nyert indol típusú alkaloida a 
yohimbinhez hasonlóaíi aphrodisiás hatással ren
delkezik, ami részben központi idegrendszeri izga
lommal, főleg azonban a penis ereinek fokozott tá
gulásával magyarázható. 

Az E-vitamin a biológiai membránokat védő 
antioxidáns. E hatás révén a spermiumok normális 
motilitását is előnyösen befolyásolja. 
• Hatóanyag 

100 mg acecarbromalum, 30 mg extractum eart. 
Ouebracho sicc, 33 mg a-tocopherolum aceticum 
drazsénként 
• Javallat 

Csökkent libido, psychés zavarok miatt fellépő 
elégtelen erectio, nem kielégítö orgasmus. 
• Ellenjavallat 

Az erectilis funkció organikus eredetű zavarai 
(úgy mint diabetes, arteriosclerosis, hypertonia, 
anatómiai rendellenesség által kiváltott potenciaza
var). 
• Adagolás 

A kezelés megkezdésekor az első héten 3-szor 
1 drazsé, ami a második héttól általában napi 1-2 
drazséra csökkenthető. 

A kúraszerú kezelés &-8 hét. A kúra félévenként 
ismételheló meg. 
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• Mellékhatás 
A gyógyszer előírásszerű alkalmazása eselén 

jelenleg nem ismeretes. Tartós, nagydózisú adago
láskor a túladagolás jelei mutatkozhatnak (lásd Fi
gyelmeztetés). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az előírt adagolás mellett hem ismeretes. 
• Figyelmeztetés . . . -·., 

Hosszú időn át nagyobb adagok alkáhTiazása 
eselén acecarbromal tartalma miatt kumuláció, illet
ve bromidmérgezés veszélye áJI fenn, amennyiben 
a vérszint meghaladja a 150 mg Br-/100 ml-es érté
ket. A bromizmus jel!emzöi: rhinitis, conjunctivitis, 
acne, purpura, hajhullás, hányás, székrekedés, ét
vágytalanság, csökkent ellená!lóképesség a fertö
zésekkel szemben, tremor, izomgyengeség, ataxia, 
zavart á!lapot, depressio. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig'"' járművet vezetni, vagy 
baleseti veszé!lyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 
• Megjegyzés: <:? V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4071 

• Hatóanyag 
100 mg pentoxifyllinum drazsénként, illetve 

400 mg pentoxifyllinum relard filmtablettánként. 
• Javallat 

Minden olyan kórkép, amelyben a microcircula
tio javítása a cél, így: arteriosclerosisos, diabeteses, 
gyulladásos eredetű perifériás artériás keringési za
varok (claudicatio intermittens, diabeteses 
anginopathiák, endangilis ob!iterans), dystrophiás 
zavarok (postthrombotikus syndroma, ulcus cruris, 
gangraena, fagydaganat), angioneuropathiák 
(paraesthesia, acrocyanosis, Raynaud-syndroma). 
Agyi vérellátási zavarok (cerebrovascularis kórké
pek). A szem vérellátási zavarai (a retina és az ér
hártya _akut és krónikus vérellátási elégtelensége). A 
belsőfül akut keringési zavara. 
• Ellenjavallat · 

Xanthin származékok iránti túlérzékenység. 
Friss szívlzominfarctus, erős vérzések, agyvér

zés. Retinavérzés. Terhesség. Szoptatás. 
• Adagolás 

A tünetek súlyosságától függóen napi 300-
500 mg. 



100mg-os drazsé: naponta 300:-600 mg (3-szar 
1-2 drazsé} étkezés után. 

40f? mg-os retard filmtabletta: 800 mg (2-szer 
1 tab!.} étkezés után, egészben lenyelve bő 
folyadékkaL A maximális hatás a bevétel után kb. 
2 órával jelentkezik és 8 óráig tart. 
e Mellékhatás 

Lásd Trental drazsé. 
e Gyógyszerkölcsönhatá_s 

óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentékkel orális antidia

beticumokkal, inzulinnal (hatásukat erősíti); 
- anticoagulánsokkal, thrombocyta-aggregatio 

gátlókkal (vérzés veszély). 
e Figyelmeztetés 

Adása során hypotonia, angina szívritmus zavar 
léphet fe!. Diabeteses beteg esetén az inzulin vagy 
az- orális antidiabeticum újrabeállítása szükséges. 
Csökkent vesefunkció esetén a dózist csökkenteni 
kell. 

Tú(adagolás: Eszméletvesztés, bőrpír, kávéalj
szerű hányás, areflexia, tónusos-clonusos görcsök. 
Tüneti kezelés szükséges. 

Eltartás: száraz helyen, szabahőmérsékleten 
(15-25 "C). 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1216 (100 mg drazsé); 
K-1217 (400 mg retard filmtabletta) 

Enyhe hámlasztó, antibakteriális és antisebor
rhoeás hatásuk alapján az acne kezelésére szolgá
ló gyógyszerek. 

A hámlasztó hatás: a faggyúroirigyek kivezetó
csöveinek acneban jelentkező elszarusodási zava
rait pozitívan befolyásolja. 

Az antibakteriális hatás: gátolja az acne kialaku
lásában gyakran szerepet játszó Propionibacferium 
acnes növekedését. 

Az antiseborrhoeás hatás: az acne vulgarisban 
szinte minden esetben fellépő fokozott faggyúkép
zódést csökkentL 

A hámlasztó hatás, valamint az ezzel együtt 
gyakran jelentkező, de terápiásan kívánatos bóriz
gató hatás ellenére gélalapanyaguk miatt a bőrön 
általában jól tolerálhatóak. 
e Hatóanyag 

Akneroxid 5 gél: 1 ,O g benzayium peroxydatum 
20 g gé_lben, ill, 2,5 g benzaytum peroxidatum 50 g 
gél ben. 

Akneroxid 10 gél: 2,0 g benzayium peroxydatum 
20 g gélben, ill. 5,0 g benzoylum peroxydatum 50 g 
gélben. 
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e Javallat 
Acne vulgaris. Az Akneroxid 5 gélre e!égte!enOI 

javuló acne esetében (pl. me!lkasra és hátra lokali
zált a cn e_ vulgaris) az Akneroxid 1 O is rendelkezés
re áll. 
e Ellenjavallat 

A készítményekkel szembeni túlérzékenység. A 
benzoilperoxiddal történő -szenzibi!izáció valószínű
sége 2 % alatti. 
e Adagolás 

Naponta egy-két alkalommal a bór gondos tisz
títása után az érintett bórterületeket vékonyan be 
kelJ kenni. 

Célszerű a kezelés kezdetén a használat gyako
riságát a bór érzékenységének megfelelöen, egyén
re szabottan meghatározni. KOlönösen érzékeny bé
rű betegek kezelésének kezdetén alkalmazása na
ponta csak egyszer, este, lefekvés előtt tanácsos. 
Az átlagos kezelési idő a tapasztalatok szerint 4-10 
hét 
e Mellékhatás 

Az első napokban enyhe bórplr- és feszülő érzés 
jelentkezhet. Az érzékeny bérűeken kezdetben fel
lépő enyhe égő érzés a további kezelés során több
nyire megszúnik. Ha a kifejezeti: bórpír és az égőér
zés 5 napnál tovább tart, a kezelést meg kell szakí
tani. A tünetek megszünte után a kezelés folytatha
tó, a gél ritkább alkalmazásával. Használat során a 
bór erősebb kiszáradása előfordulhat. 
e Figyelmeztetés 

A gél nem kerülhet közvetlenGI sem a nyálkahár
tyákra, sem a szembe! 

Használata során az erős napsugárzás kerülen
dó! 

Színtelenltó hatás miatt szemö!dökre, szakálira 
és hajas fejbőrre nem célszerű alkalmazni. A szlnes 
textmát károsíthatja. 

Eltartás: 25 oc alatt. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 2295 (5 gél 20 g); K-
2296 (5 gél 50 g); K- 2297 (10 gél 20 g); K- 2298 
(10 gél 50 g) 

Különbözó vashiány-állapotok kezelésére szal
gá!. A vas és a DL-szerin kombinációja a bio
hasznosulást kedvezően befolyásolja. A szerin ami
nosav - hídroxisav - lehetövé teszi vas(ll)~szulfát 
kelátok képződését, ami a vasfelvétel és túróképes
ség javulásához vezet. 

A vas(ll)-szulfát akut toxicitása a DL-szerin ré
vén jelentösen csökken. 
• Hatóanyag 

113,85 mg ferresum sulfuricum (megfele134,5 mg 
Fe++.nak) és 129 mg D,L-serinum kapszulánként. 

1,4;16 g terrosum sulfuricum-(megfelel 280 mg 
Fe++--nak) és 1,068 g D,L-serinum 30 ml cseppben. 

3,42 g terrosum sulfuricum {megfelel 680 mg 
Fe++-nak) és 2,58 g D,L-serinum 100 ml {126,5 g) 
szirupban: 
e Javallat 

Vashiányál!apot, vashiány-anaemia, krónikus 
vérzéses anaemia. Koraszütöttek vashiányának pro
phylaxisa, recidiváló vérzések, valamint látens vas
hiány esetén (anaemia nélkül) csecsemő és gyer
mekkorban. 

Vérvesztések, mint mútétek, véradások, men
struatio utáni vashiányos állapot. Anaciditas, 
subaciditas, -subtotalis gastrectomia esetén fellépő 
táplálkozási zavarok. Megnövekedett vesszükséglet 
esetén terhességben, szoptatás alatt és a klimakté
riummal kapcso!atosan. 

Bizonyított vashiányos anaemia: 12 g/dl alatti 
haemoglobinszint. 
e Ellenjavallat 

Vörösvértestek bizonyos betegségei pl. 
haemolytikus anaemiá., ap!astikus anaemia. Vas
felhalmozódás {haemochromatosis, haemosidero
sis). Anaemia vasfelhasználás zavarával (sidero
achresti~us anaemia, ólomanaemia, thalas
saemia). 

Anaemiák, amelyek nem vashiányra vezethetők 
vissza. 
e Adagolás l 

1 kapszula:34,5.mg; 1 ml(18csepp)=9,3mg; 
1 kávéskanál (5 ml) szirup =34 mg Fe++. 

Feln6ttek: A kezelés kezdetén 2-3-szor naponta 
1 kapszula. Tartós kezelésben ez napi 1 kapszulára 
csökkenthető. 

Gyermekeknek a cseppb61 általában napi 5 
csepp/ttkg, 2--3 részre elosztva. A szirupb612 éves 
kor felett naponta 1 kávéskanálnyi a testsúly minden 
12 kg-jára számítva. 

Közepes adag: csecsemőknek 3-szar naponta 
10-15 csepp; Kipgyermekeknek 3-szar naponta 
25-30 csepp, vagy_1-2-szer naponta 1 kávéskanál 
szirup. 

Iskolás gyermekeknek 3-szor naponta 50 csepp, 
vagy 2-3-szor naponta 1 kávéskanál szirup; vagy 
naponta 1 kapszula. 

!:tkezés- -közben kevés folyadékkal (pl. gyü
mölcslével vagy vízzel) kell bevenni. Tea, kávé és tej 
gátolják a vas reszorpcióját, ezért bevételi folyadék
ként nem használhatók. 
o Mellékhatás 

Általában jól tűrhető. Ritkán gastrointestinalis 
panaszok, mint gyomortáji nyomásérzés, meteoris
mus, obstipatio vagy diarrhoea. 
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Ezek a panaszok az adag csökkentésével kivéd
hetók. 

Amennyiben a cseppek bevétele hfgftás nélkül 
történik, a fogak fekete elszínezódése jelentkezhet, 
ami reverzibilis. Elkerülhető, ha a bevétel étkezés 
közben történik. A széklet sötétedése vagy fekete 
elszínezódése a kezelés velejárója éS teljesen ártal
matlan jelenség. 
• Gyógyszerkölcsőnhatás 

Az Aktiferrin és tetraciklin egyidejO bevétele ke
rülendó, mivel kölcsönös re_szorpciógátlás lehetsé
ges. A vas reszorpcióját továbbá gátolhatják 
antacidumok, kolesztiramin, vagy egyes élelmisze
rek, mint pl. tea, kávé, tojás, tej. 
• Figyelmeztetés 

A kezelést a szérumvas és hemoglobin értékek 
norma!izá!ódása után _legalább 4 hétig folytatni 
kell. Ezeket a paramétereket a kezelés alatt ellenő
rizni kell. 

Diabetes fennállása esetén figyelembe veendő, 
hogy 30 ml csepp 1,93 g!Okózt, 100m! szlrup pedig 
85 g (72%-os) glükóz-fruktóz-szacharóz invert cu
kor-szirupot tartalmaz. 

A2. étkezések után a fogakat gondosan meg kell 
tisztítani. 

Túladagolás esetén mérgezési tünetek léphet· 
nek fel: hasi fájdalmak, diarrhoea, hányás, cyanosis, 
zavartság, hyperventilatio. 

Teendők: a. nagyobb vasmennyiségek reszorp
cióját miné! elóbb meg kell akadályozni. Kórházba 
való szállítás előtt tejet és nyers tojást kell itatni. 

Akut mérgezéskor a még nem részorbeá!ódott, 
a gyomor-bél traktusban található vas megkötésére 
5-1 O g Desterel adandó. ·Az ivóoldat elkészíthető 
10-20 fiola tartalmának vezetéki Vízben történő ol
dásával. 

A már reszorbeálódott vaS eliminálására 1-2 g 
Oesferal im. minden 3-12 órába'n, vagy- a súlyos 
betegeknek, akik már shockos állapotban vannak-
1 g iv. infúzióként a tüneti kezelés mellett. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 25 °C alatt. A 
cseppek és a szirup fénytól is védendőek. 
e Megjegyzés: Wn 
e Törzskönyvi szám: K - 1797 (cseppek); K-
1795 (kapszula); K -1796 (szirup} 

Enyhe hatású, sedato-hypnoticum. Gyorsan fel
szívódik. Hatástartama 3-4 óra. A hatásért az egész 
vegyület felelős, de huzamos alkalmazása esetén a 
bróm lassú kiürülése miatt a bromid ion kumuláció· 
jára kell számítani. 

Hozzászokás elöfordulhat. 



• Hatóanyag 
300 mg bromisova!um tablettánként. 

e Javanat 
Alvászavar, főleg szorongás vagy kimerültség 

okozta elalvási zavar; neurotikus hyperaesthesiák 
(pruritus, tinnitus stb.) hyperthyreoid excitabi!itás; ill. 
egyéb eredetű hypermotilitás. 
e Adagolás 

Felnőtteknek altatóként lefekvés előtt fél órával 
300-900 mg (1-3 tb!.), nyugtatóként általában na
ponta 3-szar 150-600 mg (3-szar 1/2-2 tb l.). 

Gyermekeknek - életkortól fűggően - a felnőt
tadag negyede, fele vagy háromnegyede. 
e Mellékhatás 

Allergiás reakció előfordulhat. Tartósabb hasz
nálata esetén a hosszú felezési idő miatt idült bróm
mérgezés (bromizmus) tünetei alakulhatnak ki. 
Ezek: psychés zavarok{memóriakiesés, kancentrá
ció gyengülés, álmosság, ingerlékenység, erno
tionális labilitás, ritkán delirasus tudatzavar, coma); 
remegés, beszéd- és mozgáskoordinációs zavarok, 
dermatitis (acne, nodosus bromoderma); conjuctivi
tis: a gyomor-bél traktus zavarai. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: egyéb központi idegrendsze
ri depressansokkal (egymás hatását erősfthetik). 
e Figyelmeztetés 

A bromizmus veszélye miatt sedatívumként kizá
rólag, hypnotikumként pedig elsősorban csak átme
neti alkalmazása ajánlatos. 

Mellékhatások észlelésekor szedését be kell 
szüntetni. 

Terhességben és szapiatás alatt csak_kivétele
sen, orvosi ellenőrzés mallett adható. 

Hozzászokás! okozhat. Huzamosabb szedésé
nek hirtelen abbahagyása megvonási vegetatív tü
netekkel járhat 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
balaseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának időtartama alattszeszes italt fo
gyasztani tilos! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: 9 V 
8 Törzskönyvi szám: Tsz.: 11101 

AL.ó~cföN~2qoiria'i~iE!k.ci~\•• 
(10x1 O'ml) 

BOEHRINGERMANNHEIM 
. !)\tC{kJ·a~·'.'döHDEAói 

Hatóanyaga az aldosteron-antagoriista spirono
lacton aktív metabolitjának, a canreonnak 
vízoldékon y formája. Kompetitiven gátolja az aldos-
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terannak az elektrolit háztartásra gyakorolt hatásat 
Jellemzéje a fokozott Na-kiválasztás, változatlan 
vagy csökkent K- és Mg- kiválasztás mellett, amely 
oedemacsökkentő, diuretikus és vérnyomáscsök
kentő hatást eredményez. 
• Hatóanyag 

200 mg kalium cancreonicum ( 10 ml) ampullán
ként. 
• Javallat 

Az elektrotit-és a folyadékháztartás egyensúlyá
nak zavaraival járó betegségek, amelyekben a 
hyperaldosteronismus következtében a kezelés 
egyéb formái nem kielégítők vagy nem alkalmasak: 
súlyos folyadékretencióval járó májcirrhosis, szív
elégtelenség, nephrotikus syndmma vagy neoplas
ma. Decompensált szívelégtelenség szlvrit
muszavarokkat, mely hypokalaemiából és hypo
magnesiaemiából ered digitálisz intoleranciában, 
idült légzési elégtelenség, decompensáft cor pul~ 
monale. Hyperaldosteronismus következtében be
következő súlyos elektrolit-és vízháztartási zavarok, 
műtétek után. 
8 Ellenjavallat 

Súlyos veseelégtelenSég, hyperkalaemia, 
hyponatraemia, terhesség. 
• Adagolás 

Kizárólag lassú iv. vagy - izotóniás nátrium-klo
rid vagy 5 %-os glükózoldattal higltva- rövid infúzió 
formájában. 

Az adagolás individuális, általában felnőtteknek 
naponta 400-800 mg (2-4 am p.) több részletben. 

Az olyan mútétek előkészítésekor, amelyek után 
rendszeresen másodiagos aldosteronismus figyel~ 
hetó meg, a kezelést lehetőleg már egy nappal a 
műtét előtt el kell kezdeni. 
• Mellékhatás 

Előrehaladott veseelégtelenségben és/vagy 
egyidejű káliumadás mellett hyperkalaemia, nagyfo
kú oedema esetén hyponatraemia és hypo
volaemia, főleg egyéb diureticumok nagy adagjai
nak egyidejű adása esetén. 

Ha túlságosan gyors a vérnyomásesés: keringé
si panaszok {nyomásérzés a fejben, szédülés, látá
si zavarok és a koncentrációképesség csökkenése). 

Férfiakon gynaecomastia, potenciazavar, nőkön 
menstruatiós zavar, fájdalmas emlőfeszülés. Ritkán 
bőrkiütés és gyomor-bél intolerancia. Nagy adagok 
után átmeneti letargia, zavart állapot. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- szalicilátokkal (hatását csökkentik); 
- diureticumokkal (fokozott diuresis): 
- káliummal vagy káliummegtakarltó diureti-

cumokkal (hyperkalaemia); 
- antihypertensivurnakkal (fokozott vérnyomás

esés). 
• Figyelmeztetés 

Az ampullát csak közvetlenüJ a beadás előtt sza-

bad felnyitni. Állás közben vagy egyéb gyógyszer 
hozzáadásakor megzavarosodhat Csak tiszta oldat 
használható. 

Előrehaladott veseelégtelehségben szenvedó 
betegeknek csökkent reÍ1ális perfúziós nyomás és 
korlátozott glomeruláris filtráció esetén {pl. mútét 
utáni coflapsusáflapotok) szükség van a 
szérumelektrofitok, különösen a szérum kálium szint, 
valamint a vesefunkció ellenőrzésére. 

Eltartás: fénytól védve, szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 879 

Al..DE:clf'J:aerosz0'1(1Ö'rll1) · 
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Erélyes gyulladásgátló hatású glükokortikoid, 
amely lokálisan fejti ki hatását. A beciomathason 
dipropionáttal eredményesen kezelható az ashtnia 
bronchiale, valamint intranasafis alkalmazás esetén 
az allergiás ill. krónikus rhinitis, anélkül, hogy szá
mottevő szisztémás hatást vagy mallékhatást okoz
na. A tüdőból gyorsan felszívódik. 87%-ban kötódik 
fehérjéhez. Felezési ideje kb. 17 óra. Legnagyobb
részt a széklettel, kb. 10%-ban a vizelettel ürül, vál
tozatlan formában. 
• Hatóanyag 

10 mg beclometasonum dipropionicum (10 ml
es) adagolószelepes P<?-r'ackonként. A mikrokristály
szuszpenzió diszpergáiÓ anyaga acidum oleinicum. 
A szelep egyszeri lenyomásakor 50 ~g hatóanyag 
távozik a palackbóL 
e Javallat 

Orális alkalmazás: asthma bronchiale, 
különósen abban az esetben, ha szisztémás kor
tikoszteroid- vagy ACTH-függőség áll fenn. Status 
asthmaticus kezelésére nem használható! 

Alkalmazásakor a szisztémás kortikoszteroi
dok vagy az ACTH hosszú ideig tartó adagolása
kor fellépő hypophysis-mellékvese suppressio, a 
bronchodilatatorokkal kapcsolatban megfigyel
hető tachycardia és palpitatio, valamint a teofil
llnszármazékok gastrointestinalis mellékhatásai 
jelentősen csökkennek vagy teljesen megszűn
nek. 

Intranasafis alkalmazás: Szezonális vagy króni
kus allergiás rinitisben. Külőnösen olyan betegek
nek ajánlott, akik antihisztaminokra, orális és szisz
témás vasoconstrictorokra nem kie!égítóen reagál
nak, illetve ezen gyógyszerek alkalmazása közben 
mallékhatások lépnek fel, pl. álmosság, palpitatio, 
gyógyszeres rhinitis. 
e Ellenjavallat 

A gyógyszerrel szembeni túlérzékenység. 
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Relatív ellenjavallat a terhesség első trimestere, 
továbbá a tuberculosis. 
e Adagolás 

Orális alkalmazás: felnőtteknek napi 300--400 !lg 
(3-4 alkalommal 2-2 inhaláció/nap:). Súlyos eset
ben a kezdeti terápiában az adag megkétszerezhe
tő (600-800 !lg /nap). Javulás esetén_c:g:, adagot 
csökkenteni lehet. --- _,, 

Gyermekeknek napi 100-300, esetleg 400 ~g 
(2-3, esetleg 4-szer 1-2 belégzés/nap), az életkor
nak és az állapotnak megfelelően. 

Intranasalis alkalmazás: felnőttek és gyermekek 
szokásos adagja naponta 200 1-1g (4-szer 1 inhalá
ció) mindkét orrnyllásba. Ezután az adag a beteg 
igénye szerint csökkenthető. 

Felnőtteknek a napi 1 mg-ot (20 inhaláció) és 
gyermekeknek 12 éves kor alatt 0,5 mg-ot (10 inha
láció) nem szabad túllépni sem az orális, sem az 
intranasáfis alkalmazáskor. 
• Mellékhatás 

Orális alkalmazáskor a szájban Candida afbi
cans fertőzés, intranasalis alkalmazáskor köhögési, 
tüsszentési inger, gyenge égető érzés, ritkán rekedt
ség jelentkezhet. Soor kialakulása megelőzhető, ha 
az inhaláció után a beteg a száját vízze! gondosan 
kiób!íti. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 30°C alatt. 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K-1041 

A citarabin az antímetabolit sorba tartozó cyto
staticum. 

A citarabin, másnéven citozin-arabinozid, a ter
mészetes DNS-alkotórész citidintól a C2-es atomon 
levő hidroxil csoport sztérikus cseréjében tér el. 

Celluláris abszorpciója után a metabolikus 
anyagcsere révén egyrészt biológiailag inaktív 
uracil-arabinoziddá alakul a citidin-dezamináz se
gítségéve!; másrészt aktív citarabin-trifoszfát mole
kula lesz belőle. 

A citarabin-trifoszfát - mint aktív metabolit - a 
koncentrációtól függően cytostaticus vagy cyto
toxikus hatást fejt ki a proliferáló sejtekre. 

Több ponton beavatkozik a programozott ONS-
szintézis 8-fázisába, nevezetesen: 

-kom petitiven gátolja a citidin foszfát-reduktázt; 
-beépül a DNS-be és RNS-be; 
- kompetitíven gátolja az RNS-függő ONS-

polimerázt. 
A citarabin további tulajdonsága, hogy elősegíti 

a sejtek G
0
-fázisból a proliferációs ciklusba való fej

lődését. Ezen dózisfüggő sajátossága révén a 



citarabin malignus sejtekre kifejtett cytotoxikus hatá
sa fokozódhat 

A dózistól és a behatás/alkalmazás idejétól füg
gően a citarahin gátolja. a humorális immunválaszt; 
a cél!uláris immunreakciókat azonban ritkán bef~ 
lyásolja. Sem a citarabin, sem aktív metabo!itja nem 
befolyásolja in vitro és in vivo a thrombocytaag
gregációt. 

Farmakokinetikai jellernzói az alábbiak: 
A magas dózisú 1-3 órás iv. citarabin-infúzió 

esetében a plazmaszint .steady staten 30 percen 
belül kialakul. Az infúzió adagolásának befejezése 
után a citarabin vérszint bifázisosan csökken. 

Az-etsó résznek, amely a kezdeti érték kb. 1 %-a, 
kb. 15 perces, a második résznek kb. 1,8 óra fele
zési ideje van. Ezeket az értékeket az infúziók szá
ma/mennyisége nem befolyásolja. 

A vér-agy gáton átjutva. a megfelelő plazma-ér
tékek 10-15%-a jelenik meg a liquorban, az infúzió 
befejeztével ezek az értékek kb. 100 perc felezési 
idővel lineárisan lecsökkennek. 

Magas citarabin-koncentráció alaku! ki a könny
folyadékban egy órával a terápia kezdete után; 
6-12 óra múltán azonban már nem mutatható ki. 
• Hatóanyag 

40 illetve 100 mg cytarabinum steril, izotóniás, 
pufferolt oldatban (2 illetve 5 ml) injekciós üvegen
ként 
• Javallat 

Akut !ymphoblastos és nem lymphoblastos 
leukaemia, krónikus myeloid leukaemia blastos krí
zise, nem-Hodgkin-lymphoma. 
• Ellenjavallat 

Gyógyszerek indukálta súlyos csontvelődepres
sio, citarahin túlérzékenység, terhesség, szoptatás. 
• Adagolás 

Akut leukaemia indukciós kezelésére általában 
napi 10-200 mg/m2, két részletben, iv. vagy napi 
100 mg/m2 folyamatos infúzióban. A terápia időtar
tama a csontvelővizsgálat eredményétől függ. {A to
!eranciahatár a csontvelőaplasia fellépése.) 

A terápia megismétlése előtt 14 napos vagy 
hosszabb kezelésmentes idősZakot kell beiktatni a 
csontvelómúködés helyreállása érdekében. 

A remissio fenntartására havonta egyszer 5 egy
mást követő napon át napi 75-100 mgfm2 iv., im. 
vagy sc. 

A leukaemia idegrendszerben való infiltrációja 
esetén intrathecálisan 10-30 mg/m2 3-szor hetente. 

Az infúziót izotóniás nátrium-klorid- vagy 5%-o_s 
glükózoldattal készítik. 
e Mellékhatás 

Csontve!ődepressio, anaemia, leukopenia, 
thrombocytopenia, megaloblastosis. Gyakran 
anorexia, rosszullét, hányás, hasmenés, szájnyálka
hártyagyulladás, májfunkciós zavarok, láz, immun
suppressio, pneumonia, vérzések, trombophlebitis, 
bőrkiütések. Nagy adagok esetén (napi 200 mg/m2 
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adag és 5-7 napos kezelés felett) gyomor-bél pana
szok, ileus. 
• -_Gyógyszerkölcsönhatés 

EgyOttadása tilos: 
-. metotrexáttal vagy- 5-fluorouracillal {toxicitás 

fokozódás). 
• Figyelmeztetés 
- _ A remissio indúkálását célzó agressiv kemoterá

piás kezelést csak specializált osztályokon lehet vé
gezni. 

Feltétlenül szükséges a gyógyszerekkel vagy fo
lyadékbevitetlel végzett hyperurikaemia~profilaxis 
magas blastszám vagy nagy tumortömeg (nem~, 
Hodgkin-lymphoma) esetén. 

Reprodukciós korú nőbetegek esetén a.keze!és 
során, il!. a kezelést követő 6 hónapig fogamzásgát
ló szerek alkalmazására van szükség. A mutagén 
hatás férfiaknál is érvényesülhet 

A kezelés és a pancytopeniás fázis során a vér
kép, a máj- és-vesefunkció, valamint a szérumhúgy~ 
savszint eltenőrzése szükséges. 

Intracutan adása oedemq.képződés veszélye 
miatt kerü!endó. 

Eltartás: szobahőmérsékléten (25 "C alatt) 
e Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 7 48 ( 40 mg) 

K- 1176 (100 mg) 

{Részletes -hatástani leírását lásd az Alexan 
40 mg.és 100 mg injekciónál). 
• .Hatóanyag 

1000 mg cytarabinum steril izotóniás, pufferolt 
oldatban {20 ml) injekciós üvegenként 
• Javallat 

Az alábbi kórképek nagydózisú citarabinnar va
ló kezelésére: 

- refrakter akut nem-lymphoblastos {myeloid) 
leukaemiák; 

- refrakter akut lymphoblastos leukaemiák; 
- krónikus myeloid leukaemia blastos krízise. 
Nagy rizikócsoportú leukaemiák kezelésére, 

mint például: 
- akut leukaemiák (kemoterápiás és/vagy 

irradiációs kezelés utáni. másodiagos rosszindulatú 
tumorok); 

- preleukaemiák transzformációja, refrakter non
Hodgkin-lymphoma. 
e Ellenjavallat 

Citarabin-túlérzékenység. Gyógyszerek indukál
ta súlyos csontvelődepressio {ha a kezelés nem 
igérkezik sikeresnek). Terhesség, szoptatás: 

• Adagolás 
A nagydózisú citarabin-kezelést 1-3 órás iv. in

fúzió formájában kell alkalmazni. 
Perfúzorok alkalmazása me!lett az Alexan 

1000 mg h!gítás nélkül is alkalmazható. 
Hígított infúziós oldat előállításához izotóniás 

nátrium-klorid, vag_y 5 %·os glükózoldat használ
ható. 

Szokásos adagja: 2-3 g citarabin/m2testfelszín 
12 óránként, 2--6 egymást követő napon keresztül. 

A kezelési ciklust csak a csontvelő-aplasia meg· 
szúnése után szabad megismételni. 
e Mellékhatás 

A nagydózisú citarabio infúziók mennyiségétől 
fOggően csontvelő-aplasia lép fel, melyet pancy
topeniás fázis követ 

Gyakran: anorexia, rosszul!ét és hányás, hasme
nés, májfunkciós zavarok, lái:, hajhullás, bórpír és 
bőrkiutés, szempanaszok {szemégés, erőS kőnnye
zés, fényérzékenység, látási panaszok), immunsup-
pressio. . 

Ritkán: fejfájás, álmosság, a kisagy és nagyagy 
múködésének zavarai "(többek közőtt a mozgásfo
lyamatok zavarai és/vagy- za:vartsá_gi állapotok), 
izom-és izületi fájdalmak, enYhe szíVritinuszavarok, 
érgyulladások, szájnyálkahártya -g"yul!adásök, vér
zések, sepsis, tüdőgyulladás, légzési panaszok, 
gyomor-bél panaszok, ileus. 

A fenti me!lékhatások a terápia befejeztével 
megszúnnek. 

Nagydózisú Alexan kezelés során - különösen, 
ha más kemoterápiás szerekkel kombinálva alkal
mazzák- nem-cardiális J"edetú tüdőoedema is élő-
fordulhat. ·· 

Citarabin-syndroma 
A szakirodalom által is ismertetett citarabin

syndrOma jel!emzői: láz, myalgia, csontfájdalmak, 
néha me!lfájdalmak, maculopapulosus bórkiütések, 
conjunctivitis és általános rosszullét. A tünetek álta
lában az alkalmazás után 6--12 órával lépnek fel. 
Kertikoidok hatásosnak mutatkoznak ennék a syn
dromának a kezelésében vagy megelőzésében. Ha 
a tünetek megfékezhetöknek tűnnek, akkor az 
A!exan (citarabin)-kezelés folytatása kortikoszteroi
dok alkalmazása meUett mérlegelhetó. 

T ú/adagolás, intoxikáció 
A készítmény vizsgálata során maximálisan tole

rálható humán dózisnak a 4,5 g/m2 bizonyult. 3 g/m2 

dózis felett már cerebrális és -cerebel!áris toxicitás 
fordulhat e!ó. 

Túladagolás esetén - mivel citarahin antidotum 
nem ismert - az Alexan-kezelés azonnali leállítása 
és a beteg gondos megfigyelése szükséges. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tílos: methotrexáttal vagy 5-fluo
rouraci!lal (toxicitás fokozódás). Más szerekk:el való 
inkompatibilitása nem ismeretes. 

e Rgyelmeztetés · 
Az állatkísérletes vizsgálatok során a citarabin 

embryotoxikus, teratogén és mutagén hatásúrtak bi
zonyult. 

Reprodukciós korú férfi- és nőbetegeknek az 
Alexannal tőrt8nő kezelés alatt és a kezelést követő 
6 hónapig gondoskodniuk kell arról, hogy terhesség 
ne· következzen be. · 

A kezelés során előforduló szempanaszok kor
tikoid-tartalmú szemcseppek profilaktikus alkalma
zásával jelentösen enyh!thetők. 

A kezelés és a pancytopeniás fázis során a vér
kép, a máj- és veseműködés valamint a szérum
hűgysavszint folyamatos ellenőrzése szűkséges. 

Magas blastszámú, vagy kiterjedt tumortömegű 
{nem Hodkin-lymphoma) betegeknél hyper~ 
urikaemia-profilaxiS ajánlatos. 

A nagydózisú citarabin-kezelés csak erre speci
alizált klinikákon, kórházakban alkalmazható. ·A ke
zelés előfeltétele, hogy azt a rák kemoterápiában 
jártas o!Vosok és tapasztalt személyzet végezze és 
hogy a klinikán/kórházban meglegyenek a supportiv 
kezeléshez szükséges feltételek. 

Az. Alexan alkalmazásánál figyelembe kell venni 
a cytostaticumok használatánál javasolt általános 
biztonsági előlrásokat 

A felbontott injekciós üvegek tartalmát lehetőleg 
a felnyitáskor fe! kell használni. A fel nem használt, 
maradék oldatokat meg kell semmislteni. 

Eltartás: szobahőmérsék!eten, 25°C alatt. 
8 Megjegyzés: + + Fb 
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• Törzskönyvi szám: K - 1280 

Gyul!adásgátló, fájdalomcsillapító és ízom\azltó 
hatású krém. A bőrön keresztül tökéletesen felszí
vódva magas koncentrációt biztosít a fájdalmas te:. 
rületeken és következésképpen jelentösen csökken
ti a fájdalmat már az első alkalmazás után is. 

Fehér színú, levendulával enyhén illatosított 
krém, me!y az alkalmazás során kellemes fri_ssesség 
érZését kelti. 
• Hatóanyag 

0,50 g myrtecainum, 5 g diaethylaminum-sali
cylicum (50 g) vízze!Jemosható krémben. 
e Javallat 

Rheumás ízületi-és izomfájda!mak,-rándulások, 
zúzódások, ín- és ínhüvelygyulladások, nyaki me
revség, lumbago, izommerevség és izomgörcs 
okozta fájdalmak. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni (szalicilát-) túlérzé
kenység. Terheseknek, csecsemőknek és kisgyer-



mekeknek, valamint veseműködési zavarokban 
szenvedŐ• betegeknek nagy felületen és/vagy 
hosszabb ideig történó alkalmazása. 

Nem aikalmazható továbbá nyílt sebfelületre és 
a nyá!kahártyákra. 
• Adagolás 

A fájdalmas felületen a krémet addig kell a bór
be bedörzsölni, amíg teljesen beszívódik. Ez napon
ta 2-3 alkalommal ismételhető. A kezelés mindad
dig folytatható, míg a fájdalom csillapítása szüksé
ges. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenység esetén bőrtünetek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismert. 
e Figyelmeztetés 

Asthmások és más, nemszteroid antirheumati
cumokkat szemben allergiás betegek túlérzékenyek 
lehetnek az Algesal krémmel szemben is. 

A szem kötőhártyájával, nyálkahártyákkal, nynt 
sebfelületekkel, ekzemás vagy gyulladásos bórrel a 
krém ne érintkezzék. A véletlen érintkezés elkerülé
se céljából a krém alkalmazása után alapos kézmo
sás szükséges. 

Eftartás: szobahőmérsékleten, 25 °C alatt. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K -1739 

A noraminofenazon (novamidazofen, metamizol) 
pirazolonszármazék, erős analgetikus, antipyretikus 
és antiphlogistikus hatású vegyület. 

A prosztaglandin szintézis gátlásával fejti ki ha
tását. 

Mind oralisan, mind parentsralisan alkalmazha
tó. Oralisan adva is jól felszívódik: 0,5--1 g-os adag
ban tartósan csökkenti a lázat is. 

Az injekció 50%-os töménységú vizes oldat, pH
ja semleges. 

A noraminotenazon-natrium-mezilát a májban 
demetilálódik (a dimetilamine csoport), majd 
acetilálódik. A demetilálódás után keletkező 

metabolit még hatékony, az acetilezett végtei"mék 
már hatástalan. 

A szervezetból a vizelet útján ürül; kis mennyi
ségben keletkezik olyan metabolit is, mely a vizele
tet vörösre színezi. 
e Hatóanyag 

1 g, ill. 2,5 g noraminophenazonum natrium · 
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mesylicum (2 ml, il!. 5 ml) ampullánként 500 mg 
noraminophenazonum natrium mesylicum tablettán
ként 
e Javallat 

Sérülést vagy mútétet követő akut erős fájdalom, 
görcsös fájdalmak, daganatos megbetegedéseket 
kisérő krónikus fájdalmak, rheumatikus fájdalmak, 
neuralgiák. 

Egyéb terápiára nem reagáló láz. 
• EUenjavallat 

Pirazo!onszármazékok iránti túlérzékenység. 
Egyes anyagcserebetegségek {hepatikus por

phyria, glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz-hiány). Gra
nulocytopenia. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: egyszeri adagja 1, legfeljebb 2 
tabletta. Szükség esetén az egyszeri adag 24 óra 
alatt legfeljebb négyszer adható. 

Injekció: erős fájdalom esetén naponta 1-2 alka
lommal 0,5--1 g (1-2 ml), esetleg egyszerre 2,5 g 
(5 ml) im., görcsös fájdalmak esetén 1-2 g {2-4 ml) 
igen lassan iv., fekvő helyzetben lévő- betegnek 
(lásd Figyelmeztetés). 

Csecsemőknek és- gyermekeknek: napi adagja 
per os általában 30-40 mg/ttkg 4-5 részletben, 
illetve 10 mg/ttkg im. naponta egyszer vagy kétszer. 

3 hónapos életkor alatt, illetve 5 kg-nál kisebb 
testsúly esetén adása kerű!endó. 

A tablettát szétrágás nélkül, kevés folyadékkal 
kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Leglényegesebb mel!ékhatásai túlérzékenységi 
reakciókan alapulnak (agranulocytosis, leukocy
topenia, thrombocytopenia, haemolytikus anaemia, 
anaphylaxiás shock, bór- és nyálkahártya-elváltozá
sok). Ezek többszöri szövódménymentes alka
lmazás után is felléphetnek. 

Az agranulocytosis tanetei: láz, hidegrázás, to
rokfájás, nyelési nehézség, száj-,- ori"-, garatüreQi, 
valamint genitalis és végbélkörnyéki gyulladások. A 
gyógyulás szempon~ából a kezelés azonnali felfüg
gesztése döntő fontosságú, ezért a felsorolt tünetek 
jelentkezése esetén a kezelést azonnal abba kell 
hagyni! 

A thrombocytopenia: fökozoti vérzéshajfam 
és/vagy pontszerú bőr és nyálkahártyavérzések for
májában jelentkezik. 

Az anaphylaxiás shock figyelmeztető tünetei: hi
deg verejtékezés, vérnyomásesés, szédülés, gyen
geség, hányinger, bórelszíneződés és fulladás. Eh
hez társulhat még arcduzzanat, viszketés, szívtáji 
szorítás, heves szfvdobogás és a végtagok hidegér
zete. 

Korábbi vesemegbetegedés, vagy túladagolás 
esetén, átmeneti oliguria, anuria, proteinuria, eset
leg interstitialis nephritis léphet fel. 

További túlérzékenységi reakciók: apró elemű 
texicaderma vagy urticaria a bőrön, oedema, vér-

bőség a száj-, orr-, valamint a garatüreg nyálkahár
tyáján. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Egyidejű ciklosparin kezelés esetén a cik
losparin-szint csökkenhet, ezérr ezt ellenőrizni 

kell. 
- Pirazolon~származékok hatása gyengül oralis 

antikoncipiensek, fenobarbital-készítmények, fenil
butazon-készítmények jelenlétében. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása során felléphet a ritka, de életve
szélyes mellékhatás, az egranulocytosis és a shock, 
ezért előzetesen károsadott vérképzés {pl. cytosta
ticumm.al kezelt betegeknél), ill. a normál értéktól el
térő vérkép esetében adását kerülni kel!, ill. az ada
golás csak orvosi felügyelet mellett, a vérkép rend
szeres ellenőrzéséVel történhet. _ 

Terhesség során. elsősorban az első trimester
ben és a terhesség utolsó 6 hetében, csak kOlönö
sen indokolt esetben, fokozott orvosi ellenőrzés mel
lett alkalmazható. (A ductus- arteriasus BotalJi 
időelőtti elzáródásának veszélye miatt.) 

Asthma bronchialéban és krónikus légúti fertő
zésekben {kOiónösen szénanátha-szerú kfséró
tünetek esetén) és analgeticumokka! ill. antirheuma
ticumokka! szembeni túlérzékenység (ún. ana!
geticum-intolerancia) esetén a shock veszélye miatt 
alkalmazása fokozott figyelmet igényel. Ugyanez ér
vényes azokra i:;;, akik egyéb anyagokkal (pl. élelmi
szerekkel, konzerválószerekkel, szórmékkel) szem~ 
ben túlérzékenységgel (bőrelváltozásokka!, viszke
tésse!) reagálnak. 

A vérnyomásesés illetve a shock veszélyériek 
csökkentése érdekében ::f iv. injekciót tekv6 beteg
nek, lassan kell beadni, a vérnyomás, a szívritmus 
és a légzés galldos megfigyelése mel!ett. 

Eltartás: fénytól védve, szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: V (injekció) Vn (tabletta) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 10188 (injekció) 

Tsz.: 10189 (tabletta) 

Steril, pyrogenmentes, isotoniás, lúgosító elekt
rolit oldat. 
• Hatóanyag 
Natrium hydrogencarbonicum 
Aqua dest. pro inj. ad 

mmol/1 
Na+ 155 
HC0

3
- 155 

Ozmo!aritás: 310 mOsm/1 
pH: 6,5-7,5 

13,02g 
1000,0 ml 
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• Javallat 
Metabolikus acidosis (alkalmazása minden 

olyan esetben indokolt, amikor az artériás vér pH ér
téke 7,25 alá, az Astrup-féle standard bikarbonát ér
téke 18 mmol/1 alá csökken, illetve amikor a 
Siggaard-Andersen féle nomogram alapján a bázis
hiány (BE) meghaladja a 8 mmo!/1 értéket); barbi
turát és szalicilát mérgezésnél alkalizátás. 
e Ellenjavallat 

Metabolikus és respiratlas alkalosis, hypernat
raemia, respiratiós acidosis (hypercapnia), oligo
anuriás ál!apotok, hypokalaemia, todóoedema, szfv
elégtelenség. 
• Adagolás 

/v. cseppinfúzióban. A teljes adag és az 
infundálás sebessége a beteg klinikai állapotától 
függ. 

A beadandó mennyiség meghatározása: 
- Astrup-féle standard bikarbonát normál érték 

alapján. 
Beadandó HC03 mennyiség/mmoi/(Astrup-féle 

standard bikarbonát normálérték - aktuálisan mért 
standard bikarbonát érték) x ttkg x 0,3'. 

Az Astrup-féle normál standard bikarbonát nor
málérték "" 24. 

Így pl. 18 mmol/1 aktuálisan mért standard bikar
bonát érték mellett 70 kg-os beteg esetén: (24-18) 
x 70 x 0,3"' 126 mmol HC03 a beviendó mennyi
ség, ez kb. 800 ml Aikaligen oldatnak felel meg. 

- Me!emgaard-Astrup nomogram alapján: 
- Beadandó HC03 mennyiség (mmol) = a beteg · 

báziseltérése (BE) x ttkg x 0,3. 
Így pl. ha a beteg bázis eltérése (BE) = 6 (70 kg

os beteg esetén): 6 x 70 x 0,3 = 126 mmol HC03 a 
beviendó mennyiség. 

- Laboratóriumi vizsgálati lehetőségek hiányá
ban, olyan állapotokban, amikor a metabolikus aci
dosis kialakulása nagy valószínűséggel ·feltételez
hető és az alkalmazott megfelelő terápia eredmény
telen (pl. cardiopulmona!is újraélesztés esetén) 
ttkg-ként 1 mmol HC03-t kell adagolni, azaz karbo
nátra nézve 155 mmolos Aikaligen infúziós oldatból 
70 kg-os beteg esetén: 70 x 6,45 =450 ml 

Az. infundálás sebessége fefnótteknek: nem halad
hatja meg a 120 csepp/perc, illetve 360 mVóra; cse
csemáknek és gyermekeknek: a 20---30 csepp/perc 
illetve SO ml/óra értéket. 
• Figyelmeztetés 

A sav-bázis háztartás rendezése fokozatosan 
történjen, mert a túlkompenzáció következtében ki
alakuló alkalosis következtében súlyos cardiovascu
laris hatások léphetnek fel. 

~ (A ttkg-nak 0,3-as faktorral történő szarzala = az a 
folyadék mennyiség, amely vegyhatás szempontjából kor
rekcióra szarul). 



A különbözó képletek alapján számított bikar
bonát mennylségnek elöszőr csak a felét célszerű 
beadni, majd ismét mérni a statust · 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, paravé
nás beadás- az oldat magas pH értéke következté
ben - helyi szövetkárosodást okozhat. 

Az infúzió alkalmazásakor a sav-bázis status, 
valamint a szérum-elektrolitok ismételt ellenőrzése 
javasolt. 

Az oldat más gyógyszerrel való elegyítése tilos! 
Kizárólag tiszta és az alábbi előirt laboratóriumi 

vizsgálat során megfelelő oldat használható: 
Az infúzióból steril fecskendővel kivett kb. 5 ml 

oldatot a palackhoz mellékelt Aikaligen-teszt ampul
la tartalmához elegyítve, az ampullában lévő folya
déknak sZlntelennek ke!l maradnia .. Rózsaszínúre, 
vagy pirosra szinezödés esetén a készítményt nem 
szabad felhasználni! 

Megbontott infúziós oldatot félretenni és késöbb 
felhasználni tilos l 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: Fb 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3516 

A felhasználásra elkészített oldatban a fó 
antacid hatású aktív komponens: a citromsav nátri
um sója és a fájdalomcsillapító komponens: az ace
tilszalicilsav nátrium sója {nátrium-acetil-szalicilát) 
van jelen. 

Savközörnbösítő kapacitása {ANC) 14,1 
mmol/tabl. azaz sokkal nagyobb, mint az antaci
dokra mininiális értékként javasolt 4. A nátrium-citrát 
az egész gyomortartalom gyors, megfelelő és huza
mosan tartó pufferelását teszi lehetövé, és nem 
okoz tú!lúgosodást. Az acetilszalicilsavnak oldható 
nátriumsóvá történt átalakulása után még nagy, ha
tásos antacid-kapacltás, ill. tartós pufferhatás van 
jelen. 

Az acetifszalicf!sav gátolja a prosZtaglandinszin
tézist, így megszúnik a perifériás idegvégződések
nek prosztaglandin-indukált érzékenysége a kininek 
és más gyulladás- ill. fájdalom mediátorok iránt. Az 
acetilszalicilsav csaknem teljesen disszociált, nem
zsiraidékany alakban van jelen és ezért a gyomor
ból nem szívódik föl. Az áthaladása a gyomron 
gyors, a· megivott A)ka-Seltzer oldatnak kb. 94 %-a 
20 percen belűl kiürür a gyomorból, és gyorsan fel
szívódik a vékonybélbóL Az acetilszalicilsav észter
hasítás! szenved a vékonybél falában és a májon 
történő első áthaladása során (jirst-pass effect"),-
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ezért rövid, kb. 15 perc a felezési ideje. Kiürü)ése 
csaknem teljesen a vesén át történik szaHeilsav és 
metabolitjai alakjában. 

A nátrium-citrátból a nátriumion eliminálódik, a 
citromsav pedig számos lépésen át széndioxiddá 
és vlzzé alakul. Mivel az_ Alka-Seltzer a lúgos tarto
mányig növeli meg a vizelet pH-ját, a bevett acetil
szalicilsavnak jelentősen nagyobb hányada ürül ki 
szabad szalicilát alakjában, mint a savas kémhatá
sú vizeletben. A fokozott kiűrülési ·sebesség követ
keztében- még nagy adag bevétele után- sem va
lószínű a szalicilát felhalmozódása. 

Biohasznosulása acetilszalicllsavra: nézve 70%
os, de ez nagyon változó, mivel az észterázok (gas
trointestin81is mucosa, máj) szaliciláttá hidro!izálják, 
mielótt az acetilszalicilsav a keringési rendszerbe 
kerülne. A szalicilát biohasznosulása 80-100%-os. 
• Ható·anyag 

324 mg acidum acety!salicylicum, 965 mg 
acidum citricum, 1625 mg natrium hydrogen car
bonicum pezsgótablettánként. 
• Javallat 

Fájdalomcsillapltás egyidejú gyomorsavlekötő 
hatással. Különböző eredetű fájdalmak: fejfájás, 
fogfájás,· neuralgia, menstruáclós panaszok. 

Hüléses erédetú láz és izomfájdalmak. 
4I Ellenjavallat 

Szalicilátok 'iránti túlérzékenység. Haemorrha
giás diathesis, haemophilia, thrombocytopenia. 

1 éves kor alatt nem adható. 2-3 éves gyermek
nek is csak az előny/kockázat gondos mérlegelése 
81apján. A Reye-syndroma előfordulásának lehető
sége miatt, lázas betegségben szenvedő gyermek
nek és serdülőnek az Alka-Seltzert csak az 
elóny/kockázat mérlege!ésével szabad elóírni, ha 
egyéb beavatkozások hatástalanak voltak. 

Fokozott e!6vigyázatosságot igényel adása az 
alábbi esetekben: 

- más nemszteroid gyu!ladáscsökkentőVel, 

antirheumaticummal szembeni túlérzékenység; 
- asthma bronchiale; 
- genetikus glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz-

hiány {haemolytikus anaemia); 
- súlyos vesefunkció-zavar; 
- gyermekeknek varicellában vagy influenza-A, 

ilf. -B vírusfertőzésben; 
-gastrointestinalis panasz (pl. gastritis, gyomor-, 

nyombélfekély). 
e Adagolás 

Felnőtteknek 1~2 pezsgőtabletta egy pohár víz
ben feloldva, szükség esetén 4 óránként. 24 óra 
alatt legfeljebb 8 tabi. fogyasztható. 

Gyermekeknek .6-12 éves korban- 1/2-1-1 1/2 
pezsgőtabletta, 24 órán belüllegfeljebb 3-szar. 

1-3 éves korban csak egyedi orvosi megfonto
lás alapján és adagban rendelhető. 

A készítmény alkalmazása a 10 naPot nem ha
ladhatja meg. 

• Mellékhatás 
Ritkán túlérzékenység"1 reakciók (bronchospas

mus, asthma, bőrreakciók). 
Nagyon ritkán gyomorpanaszok, th~rribocy

topenia, okkult gastrointestinalis vérzés, am1 eseten
ként vashiányos anaemiához vezethet. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Fokozza: 
- az alvadásgátló- és thrombocytaaggtegat~ót 

gátló szerek . (pl. kumarinszármazékok, hepann, 
dipii"idamol, szulfinpirazon hat~sát: . 

- az egyidej ú kortikosztero1d-teráp1a okozta gas
trointestinalis vérzés veszélyét; 

- valamennyi nemszteroid rheumaellenes szer 
hatásait és inellékhatásait; 

- a vércukorszint-csökkentő gyógyszerek (szul-
foni!ureák) hatáSát; 

- a metotrexat nerilkívánatos hatásait. 
Csókkenti: 
-a spironolakton, 
- a furoszemid, 
- a húgysavkiválasztást fokozó köszvény-elle-

nes szerek hatásait. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség esetén teratagen hatás biztonsággal 
nem zárható ki. A hUmán maximális napi adag két
szerese állatvizsgálatban okozott károsodást. Ada
golása különösen a 3. trimenonban e!lenjav~l!t. ~z?
lés-közeli idében elnyújthatja az anya és UJszulött 
vérzésének idejét. A terhesség első 6 hónapjában 
és a szoptatás időszakában csak az előny/kockázat 
szigorú mérlegelése alapján adható, alacsony és 
egyszeri adagokra korlátqzva. . 

Gyermekek és fiatafok esetében kivételesen 
Reye-syndromáról is b~szán:ottak . {májk~rosodás, 
encephalopathia), viruSlnfectlóval összefuggésben 
(pl. varicella). Első tünete tartós hány~s, káb_ult~ág, 
eszméletvesztés, amik azonnali intenziv ellátast Igé
nyelnek. Az oki ősszefüggése az adott gyógysz~rek 
bevételével nem bizonyított. 

Egy pezsgőtabletta 4,55 mg Na-iont tartalmaz. 
Ez nátriumdiéta esetén számításba veendő. . 

Műtét tervezése előtt ügyelni kell az aggregatl
ocsökkentó hatásra. 

Túladagolás: Nagymen.nyiségO Alka-Seltzer _be
vétele után megnő a vizelet pH-ja és fokozódik a 
szalicilát kiürülése. Ezen mechanizmus következté
ben a plazma szalicilátszintjének van egy felső ~a~ 
tára, amig hatásosan megvéd a véletlenül vagy ön
gyilkossági szándékkal elkövetett mé~ge~és ell~n. 
Alka-Seltzer okozta mérgezést ezért ezideig nem Je
lentettek. . 

Általában az acetilszalicilsav-készitmények toxi
kus hatásai: gastrointe_Stinalis tünetek {nausea, vom
itus, gyomorfájás, szédülés, zavarts~g,_ fülcsengé~, 
respiratorikus alkalikus hypervent1lat10, central1s 
deprimatio, hyperpyrexia, respiratorikus és metabo
likus acidosis, tox"1kus keringési- és veseelégtelen-

ség. Agyi- és tOdóoedema. Gyermekeken hypogly
caemia kialakulhat. 

Kezelése: elsOdleges méregte!enítés· {óVatos 
gyomormosás). Elektrolit-kiegyenlltés, · giOkóz-kor
rekció. Intenziv ellátás: lélegeztetés, folyadékpótlás. 
KiQrűlés fokozása {alka!izált, forszlrozott diuresis, 
haemodialysis. GörcSök esetén diazepam. 

Eltartás: 25 oc alatt. 
e Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szém: OGYI-T: 4079 

A két komponensű kenöcs egyik hatóanyaga, a 
triamcinolon a· prednizolon 9-alfa-fluoroszármazéka, 
amely a prednizolonnál erősebb gyulladásgátló és 
antiallergiás hatású szer. . _ · . . 

A kenőcs másik hatóanyaga a . klórhex1dm. 
Upofil csoportja a baktériumSejt lipoprot~in hártyá
jának dezorientációját okozza, igy a sejtmembrán 
ozmotikus képessége károsuL Akadályozza a b~k
tériumsejt anyagcse~éjét, olymódon, hogy .~gy t~ l~ es 
réteget alkot a Sejt egész felületén. Bactenostat1kus, 
ilL bactericid hatású. Egyes bórgombákkal _szem
ben antimycotikus hatást fejt ki: 
e Hatóanyag . . 

500 mg chlorhexidinium chloratum, 50 mg tnam
cino!onum acetonidum, vízzel lemosható {25 g) 
kenőcsben. 
e Javallat 

Oyshidrosis, intertrigo, valamint olyan bőrfer
tőzések, amelyek estében az egyéb antibakteri_á!is 
és antimycotikus helyi kezelés hatástalannak biZO
nyult. 
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e Ellenjavallat 
Szemészeti alkalmazás; a- bór tubEirculotikus,to

vábbá vlrus okozta megbetegedései. 
e Adagolás 

Naponta 2-3 szar vékony rétegben a bórfelüle
tre kenni, ill. a pörk eltávolítása után a bórelvál
tozásra néhány órára dezinficiens oldatos kötést he
lyezni, majd bekenni. 
e Mellékhatás 

Ritkán, enyhe allergiás tOnetek, bőrszárazság. 
Azonos bórterületen tartós alkalmazás után -

különösen fiatalokon - atrephlát okozhat. 
e Figyelmeztetés 

Ha a kezelés eredménytelen marad akut eset
ben 2 hét, krónikus esetben 4 hét alkalmazás után, 
a kezelés folytatása nem célszerű. 

Az arcbőrön való krónikus alkalmazása 
kerülendO. Nagy felületen - különÖSen kötés alatt 
tartósan - nem alkalmazható. Gyermekeknek csak 
kivételes esetben rendelhető.. · 

A klórhexidin szappannal inkompatibilis, ezért a 



kenöcs alkalmazása előtt a szappannal tisztított bór
felületet bó vízzel alaposan le kell mosni. 

Eltartás: húvös helyen. 
e Megjegyzés: + V 
8 Törzskönyvi szám: Tsz.: 3635 

WEL:LCOME 

A melphalan az alkilezószerek csoportjába tar
tozó nitrogénmustár analóg cytostaticum. 

,, • e Hatóanyag 
2 mg melphalanum tablettánként. 

• Javallat 
Myeloma multiplex, előrehaladott ovarialis ade

nocarcinoma. Előrehaladott me!! rák, továbbá mútéti 
kezelé.:::ének kiegészftése. Polycythaemia vera. 
• Ellenjavallat 

Nem sokkal megelőzően végzett radioterápia 
vagy cytotoxikus gyógyszeres kezelés. Szoptatás. 
Terhesség (csak az esetleges magzatkáros'rtó hatás 
mérlegelésével adható!). Hatóanyag iránti túlérzé-

. kenység. 
• Adagolás 

Abszorpciója egyénenként változhat. 
Myetoma muttipfexben rendszerint prednizon

nal együtt intermittáló módon. A szokásos adag na
pi 0,15 mgfttkg osztott adagokban 4 napon át, napi 
40 mg prednizonnal együtt szintén 4 napon át, hat
hetes időközökben megismételve. Egy éven túli ke
zeléskor további javulás rendszerint nem várható. 

Ovariafis adenocarcinomában a szokásos adag 
napi 0,2 mg/ttkg 3 részletben, 5 napon át. Ezt 4-8 
hetenként megismétlik, feltéve, hogy a csontvelő 
működése rendbejött 

Előrehaladott emlőrák kezelésére a szokásos 
adag napi 0,2-D,3 mg/ttkg vagy napi 6 mg/m2 4-6 
napon át. Ezt 3-6 hetenként megismételik. 

Pofycythaemia vera esetén a remissio előidézé
-sére aszokásos adag napi6-10 mg, 7-10 napon át. 
A fenntartó adag napi 2-4 mg. 
• Mellékhatás 

Csontvelő-depressio, ami Jeukopeniához és 
thrombocytopeniához vezethet. Akut leukaemia 
(amiloid, malignus melanoma, macroglobuli
naemia, hideg agglutinin syndroma és ovarialis 
carcinama tartós kezelése eseteiben). Hae
molytikus anaemia. 

Gastrointestinális tünetek: nausea, hányás, has
menés. Stomatitis, afopecia. Macu!opapularis kiüté
sek, pruritus. Pulmonalis fibrosis, amenorrhoea 
(menopausa előtt az ovarialis múködés felfüggesz
tése miatt). 
• Figyelmeztetés 

A vérképet szigorúan ellenőrizni kell a túlzott 
myelosuppressio és az irreverzibilis csontvelő-ap/a-
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sia veszélye miatt. A vérsejtszám csökkenése folyta
tódhat a gyógyszer szedése után is, ezért a leuko
cyta- vagy thrombocytaszám abnormálisan nagy 
esésének első jelére átmenetileg meg kell szakítani 
a kezelést. Szükség esetén transzfúzió. 

A ki nem e!égftő vesemúködésű betegeket -
csökkentett adagok mellett is - :;;zigorú megfigyelés 
alatt kell tartani-, mivel uraemiás csontvelőgátláS lép
het fel. (Vesekárosodott myelomás betegekben a te
rápia korai szakaszában a vér ureaszintjének időle
ges jelentős emelkedését figyelték meg.) 

Eltartás: 2-8 °C között, száraz helyen. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K -803 

A którhexidin lipophil csoportja a baktériumsejt 
lipoprotein .hártyájának dezorientációját okozza, 
így a sejtmembrán ozmotikus képessége károsuL 
Akadályozza a baktériums"ejt anyagcseréjét olymó
don, hogy egy teljes réteget alkot a sejt egész felü
l etén. Antibakteriális .hatása me!lett bizonyos bőr
gombákat is elől. Acne betegségben nem elhanya
golható a szer lipidkiválasztást csökkentő hatása 
sem. 

Az o/v tipusú emulziós kenöcsben még jeJenlé
vó vitaminok és a dexpanthanol, a sejtek zsíranyag
cseréjét, regenerálódását jótékonyan befolyásolják. 
• Hatóanyag 

300 mg chorhexidinium chloratum, 250 mg 
retinolum, 250 mg tocopherolum aceticum, 2 g 
dexpanthenolum, vízzellemosható (20 g)"kenócs
ben. 
e Javallat 

Acne vulgaris, acne conglobata, rosacea, seb
orrhoea oleosa, seborrhoeás dermatitis, periorális 
dermatitis, mikrobás ekzema, impetigonizált kantakt 
ekzema. 

Adagolás, alkalmazás: A beteg bőrfelület gon
dos (bőrtípustól és érzékenységtól függöen me/eg
vizes vagy arcszeszes) megtisztítása után naponta 
2-szer (reggel és este) a megszárított felületet véko
nyan bekenni. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
e Mellékhatás 

ÉrzékenY. börű egyéneken dermatitis. 
• Figyelmeztetés 

Ha érzékeny bőrú egyéneken a kezelés kezde
tén fellépő égetó-csípő érzet, bőrpír a fokozatos 
hozzászoktatás után is fennmarad, a kezelést ab
ba kell hagyni. 

A klórhexidin szappannal inkompatibilis ezért a 

kenőcs alkalmazása elótt a szappannal tisztított 
bórfelületet bó vízzel alaposan le kell mosni. 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3637 

Atl.ocí-lol.·drazse(söi<)· 
MEDEXPOFÍT• Afó kÓ~_i,"Ad:~·A,~-Q 

e Hatóanyag 
5 mg extractum urticae siccum, 25 mg carbo 

activatus, 40 mg extractum alli sativa siccum 
80 mg extractum felis tauri siccum drazsénként: 
• Javallat 

A máj- és epeutak krónikus megbetegedései
ben és krónikus atoniás obstipatio esetén adjuváns
ként. 

Prophylactikus alkalmazás: hepatocholecystitis
ben és cholecystitisben a kórkép további súlyosbo
dásának megakadályozása és a normális béltevé
kenység biztosftása. 
e Ellenjavallat 

A májfunkció súlyos zavarai, az epeutak elzáró
dása, icterus, epehólyag-empyema. 
• Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 2-4 al
kalommal 1-2 drazsé, étkezés után. A kezelés 
időtartama 3-4 hét. Prophylactikusan napi 2-3-
szar 1 drazsé, 1-2 hónapig. Szükség esetén a kú
ra 3 hónapos szünetekkel 2-3-szar megismétel-
hető. / 
• Me/lékhatás · 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 

• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K - 897 

ALLOFERIN 10.mginj~kci6 
(50 x 2 ml) 

ROCHE 

Membránstabilizáló típusú izomrelaxáns, a to
xiferin curare alkaloid szintetikus származéka. A d
tubocunorinnál 1 ,5-2-szer erősebb hatású. Hatás
tartama a gallaminéval kb. megegyező. Hosszabb 
mútéteknél az általános anaesthesia adjuvánsaként 
alkalmazzák Intubatio mellett ajánlatos alkalmazni, 
mivel a légzőizmokat gyorsabban bénítja, mint a 
vázizmokat. 

Intravénás beadás után az egész szeNezetben 
megoszlik. Megoszlási térfogata 25 l. 20 mg iv. be-
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adása után 20 perccel a plazma alcuroticum szintje 
kb. 1 ,O JJ.g/ml, 1 órával később 0,6 JJ.Q/ml. 

Felezési ideje kb. 3,3 óra. Anuriás betegeknél ez 
4--5-szörösére nőhet. - Plazmafehérjéhez 40%-ban 
kötódik. - Nem metabolizálódik, kb. 80-85%-a a vi
zelettel, 10-15%- az epével választódik ki és a 
széklettel ürül. 
e Hatóanyag 

10 mg alcuronium chioratum (2 ml) amp.-ként. 
e Javallat 

Közepesen tartós izomrelaxatiót igénylő műtéti 
beavatkozások. 
• Ellenjavallat 

Korai terhesség. 
• Adagolás 

Attól függóen, hogy támogatott vagy mestersé
ges lélegeztetés mellett kerül alkalmazásra, meg 
kell határozni a relaxatio szükséges intenzitását és 
ezzel együtt az adagolási, valamint az intervallumok 
tartamát. 

Inhalációs narcosisban a mútét körülményei, 
valamint a beavatkozás időtartama döntik el az 
ismétlő adagok nagyságát, valamint alkalmazásuk 
időtartamát. Az átlagos adagok: 

ttkg 

40-50 

50-BO 

60-70 

70-BO 

80-1l0 

90-100 

Bevezető adag 

(150 )lg/ttkg) 

ml 
1,2 1,5 
1,5-1,8 

1,8-2,1 
2.1-2,4 

2,4-2,7 

2,7-3,0 

Ismétlő adag 

(30 )lg/tlkg) 
ml 

0,24-0,30 
0,3G-0,36 

0,36-0,42 
0.42-D,48 

0,48-0,54 

0.54-0,60 

Az adagok 

ismétlésének 
intervalluma 

15-20 perc 

Neuroleptanalgesiában is az inhalációs narco
sisra érvényes adagolási előírások az irányadók. 

lntubációs narcosis esetén is alkalmazható, 
elsősorban nem ép szívműködésű betegek 
esetében. 
ttkg 

40-50 

50-<30 
60-70 

70-BO 

80-90 

90-100 

Bevezető adag 

(250 mg/ttkg) 

ml 
2,0-2,5 

2.5-3.0 
3,0-3,5 
3.5-4,0 

4,0-4.5 
4.5-5,0 

lsmétló adag 

(30mg!ttkg) 

ml 
0,24--0,30 
0,30-0,36 

0.36--0.42 
0,42-ü,48 

0,48-ü.54 
0,54--0,60 

Az adagok 

ismétlésének 
ínteNailuma 

Az első lsmétló 

adag 30-50 perc, 
a továbbiak 15-25 

percenként 

lntubáció alkalmazása 3-4 perccel az inj. után. 
A hatás érvényesüléséig (a gégeföizmok elernyedé
séig), a hypoxia elkerülésére álarcos (maszkkal) lé
legeztetés szükséges. 

A leggyakoribb esetekben az utolsó adag be
adását követő 20-30 perc után megszünik a hatása. 
A hatás gyorsabb megszüntetése Prostigmin 0,5-
2 mg (20~g/ttkg) vagy Mestinon 1-3 mg (40 J.tg/ttkg) 



iv. beadásával érhető el. Előfordulhatnak parasym
pathikus ingerjelenségek, ezek elkerülése céljából a 
Prostigmin vagy Mestinon inj. beadása előtt egysze
ri alkalommal 0,25-0,5 mg atropin iv. adandó. Meg 
kell várni. amíg a pulzus szaporábbá válik, és ezu
tán {kb. 5 perc múlva) kell Prostigmint vagy 
Mestinont adni. 
• Mellékhatás 

Mint más, a curerehoz hasonlóan ható készít
ménynél is, elófordulhat a halotánnal bevezetett 
vagy folytatott narcosisban a vérnyomás kismértékű 
esése. A nagyobb vérnyomáscsökkenés térfogatki
egyenlítéssei szüntethetó meg.- Ritkán anaphylaxi
ás reakciók. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- aminog!ikozid- és polimixincsoporthoz tartozó 

antibioticumokkal {hatásukat potenciálhatja). 
• Figyelmeztetés 

Myasthenias betegek izomzatának nem depo
larizáló izomrelaxánsokkal szembeni különös érzé
kenysége miatt csak különös elővigyázatossággal, 
kis adagokban alkalmazható. 

Változatlan formában túlnyomórészt a vese, ki
sebb mértékben a máj választja ki. Vesefunkciós za
var esetén a kiválasztás elhúzódó. 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 931 

· PHARMAcHiM 

e Hatóanyag 
Almagel: 6,80 g alumínium hydroxydatum, 

2,35 g magnesium hydroxydatum, 27,20 g sorbitum 
{200 ml) ízesített, konzervált vizes szuszpenzióban. 

Almagel A: 3,40 g benzocainum, 6,80 g alumíni
um hydroxydatum, 2,35 g magnesium hydroxyda
tum, 27,20 g sorbitum {200 ml) ízesftett, konzervált 
vizes szuszpenzióban. 
• Javallat 

Hyperaciditással járó megbetegedések, pl. gyo
mor- nyombélfekély, reflex oesophagitis, gastritis. 
e Adagolás 

Felnőtteknek reggel, délben, este étkezés után 
1-2 órával, valamint elalvás előtt 1-2, esetleg 3 ada
golókanállal {5 ml). Megelőzés céljából alkalman
ként 1-2 órával a gyomorpanaszt okozó gyógysze
rek bevételét megelőzően 1-2 kanállal. 

Az összes napi adag nem haladhatja meg a 
10-12 adagolókanálnyi mennyiséget. 

Gyermekeknek elsősorban az Almagel szusz-
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penzió adható az életkornak megfelelően csökken
tett adag ban. 

Olyan kórfolyamatokban, amelyekben a beteg 
hányingerről, hányásról, vagy jelentős fájdalomról 
panaszkodik, a kezelést rendszerint Almagel A-val 
javasolt elkezdeni, majd az akut panaszok meg
szűntével áttérni az Almagel alkalmazására. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tí/os: 
-tetraciklinekkel, vaskészítménnyekkel {komple

xet képezve megköti; a két gyógyszer bevétele kö
zött legalább 2 óra teljen el. 

Mivel számos egyéb gyógyszer feiSzfvódását is 
akadályozza (szívglikozidok, barbiturátok stb.), 
ezért az Almagel és ezek bevétele között 1-2 óra 
különbség legyen. 
• Figyelmeztetés 

Cukorbetegeknek is adhatók. 
Eltartás: zárt üvegben, száraz, hűvös helyen, 

fénytól védve. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 800 {Aimagel} 

K- 801 {Aimagel A) 

Az alfakalcidol a bevételt követően a májban 
1 ,25-dihldroxi-D3vitaminná alakul és így a kalcium
és foszforanyagcsere szabályozásában vesz részt. 
Növeli a kalcium és a foszfor intestinalis felszívó
dását, elősegíti a csontmineralizációt, csökkenti a 
plazma parathormon szintjét és a csontreszorp
ciót. Vesekárosodás esetén a gyengült 1a-hidrox
iláció következtében csökken az endogén 1 ,25-
dihidroxi-D3vitamin termelés. Az 1 ,25~dihidroxi
D3vitamin hiánya ásványi anyagcserezavarokat 
okoz, mely elősegíti többek között a renális 
osteodystrophia, a hypoparathyreosis és a O-vita
min dependens rachitis kialakulását. Ezen beteg
ségek kezelésében már kis mennyiségben alkal
mazott alfakalcidol is hatásosnak bizonyult. Az 
osteoporosishoz társuló kalcium malabszorpció 
alfakalcidollal történő kezelése javítja a negatív 
kalcium egyensúlyt. 
e Hatóanyag 

0,25 ~g. ill. 1 ~g alfacalcidolum kapszulánként. 
e Javallat 

Renalis osteodystrophia, csontelváltozással járó 
hyperparathyreosis, hypoparathyreosis, nutritiv és 
malabszorpciós rachitis és osteomalacia. O-vitamin 
dependens rachitis és osteomalacia. Hypophos
phataemiával járó D-vitamin rezisztens rachitis és 

osteomálacia. Elsősorban időskori, osteomalaciával 
együtt járó osteoporosis. 
e Ellenjavallat 

Hypercalcaemia, alkalosis. 
e Adagolás 

Az ad8.got a plazma kalciumszintjétól függóen 
egyedileg ke.ll meghatározni. 

A kezdő adag általában felnőtteknek és 20 ttkg 
feletti gyermekeknek naponta 1 !lg, idős betegek és 
osteoporosis esetén naponta 0,5 !19· 

Szükség esetén a napi adag fokozatosan {2-4 
hetente) emelhető, 0,25-0,5 l-lg-mal, maximum na
pi 3 ).IQ-ig. A fenntartó adag általában naponta 
0,25-1 ).IQ. 
e Mellékhatás 

Túladagolás esetén a hypercalcaemia tünetei. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- magnézium tartalmú antacidumokkal és has

hajtókkal {hypermagnesaemia veszélye, föként kró
nikus veseelégtelenség esetén); 

-kalcium tartalmú gyógyszerekkel, D-vitaminnal 
és származékaival, tiazidokkal (hypercalcaemia ve
szélye); 

- digitalis glikozidokkal (az esetleges hypercal
caemia arrhythmiát okozhat); 

- enziminduktor hatású anticonvulsivumokkal 
(barbiturátok, primidon, hidantoin) ( csökkenthetik az 
alfakalcidol hatását, ezért adagjának emelése vál
hat szükségessé); 

- kolesztiraminnal, kolesztipollal, ásványi olajjal, 
szukralfáttal és egyéb nagy adagokban alkalmazott 
alumínium tartalmú antacidumokkal (csökkenthetik 
az alfakalcidol felszívódj!:'sát); 

- foszfor tartalmú · gyógyszerkészítményekkel 
(hyperphosphataemia veszélye). 
• Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás idején csak az 
előny/kockázat gondos mérlegelésével adható. 

Alkalmazása nem javallt 20 ttkg alatti gyerme
keknek. A kezelés során a megfelelő adag beállítá
sához a plazma kalcium-, alkalikus foszfatáz-, fosz
tátszint valamint a vizelettel történő kalcium kivá
lasztás mértékének (normál vesemúködés esetén) 
rendszeres ellenőrzése szükséges. A plazma kalci
umszintet a kezelés kezdetén hetente, majd a meg
felelő adag beállítását követően 2-4 hetente kell el
lenőrizni. Veseelégtelenség eselén a plazma kalci
um- és foszfátszintjének rendszeres {hetenkénti) el
lenőrzése szükséges. 

Renalis osteodystrophia kezelése előtt a hyper
phos-phataemia rendezése szükséges; a hyper
phosphataemia kialakulásának megelőzésére a ke
zelés elótt és alatt foszfátkötő anyagok alkalmazása 
javasolt. 

Parathyreoidectomia előtt álló hyperparathyreo
sisos beteg esetén 2-3 hetes preoperativ alfakalci
dal kezelés enyhíti a csontfájdalmakat és a 
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myopathiát, a hypercalcaemia súlyosbítása nélkül. 
A postoperativ hypocalcaemia elkerülésének érde
kében a kezelést folytatni kell a plazma alkalikus
foszfatáz szintjének normalizálódásáig {a hypercal
caemia felléptéig). Hypercalcaemia esetén a keze
lést fel kell függeszteni a kalciumszint normalizáló
dásáig, majd ezt követően a kezelést az utolsó al
kalmazott adag felével kell folytatni. 

Túladagolás esetén a hypercalcaemia---tünetei
nek jelentkezésekor az alfakalcidol adagolását le 
kell á!lítani, kalciumszegény diétát és megfelelő fo
lyadékbevitelt kell alkalmazni. Az akut túladagolás 
korai kezelésében a gyomormosás és/vagy ásványi 
olaj adása csökkentheti az alfakaleidül felszívódását 
és elősegítheti a széklettel történő kiválasztódását 
Súlyos hypercalcaemia eselén kortikoszteroidok, 
kacs-diuretikumok és erőteljes folyadékbevitel alkal
mazása válhat szükségessé. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 2386 (25 l-lg) 

K- 2387 (1 "g) 

e Hatóanyag 
270 mg alumínium aceticum tartaricum boricum 

{18 g) vazelin típusú kenőcsben, és 675 mg alumí
nium aceticum boricum {45 g) vazelin típusú ke
nőcsben. 

e Javallat 
Enyhén antiseptikus, adslringens húsítő kenőcs. 

• Ellenjavallat 
A gyártó adatot nem közölt 

e Adagolás 
Külsöleg. Naponta 2-3 alkalommal a kezelendő 

börfelületre juttatni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: hűvös helyen. 

e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 11914 

Al.lisül..llll ~ollril!ltinl szl.lszp~rlzio·• 
. (2,1Í0 1111) '·-":'<-'<:'<-'::'<-:;:(-::-7" 

:,_~;é;:~~ké~O~~:;*:Ó2·· 

Az Alusulin szuszpenzió hatóanyaga a szuk
ralfát. egy szulfatált diszacharid alumínium-sója. 

Sósav és epesavak hatására részben hidrolizál 
és ezáltal egy olyan bevonóanyaggá alakul, mely a 
gyomor nyálkahártyáján védőfilmet képez. 



A szukralfát a gyomorban található savakat nem 
közömbösíti, de a védőfilmréteg megakadályozza, 
hogy a savak és a pepszin elérje a gyomornyál ka
hártya, különösen a fekély felszínét. E hatásán kívül 
a szukralfát adszorbeálja a pepszint és az epesa
vakat 

A hatóanyag csak nagyon kis mértékben szívó
dik fel a gastrointestinalis tractusból, igy kifejezett 
szisztémás hatással számolni nem kell. 
e Hatóanyag 

40 g sucralfatum 200 ml szuszpenzióban. Se
gédanyagként: 56 g szorbitot, konzerválószerként 
metil-p-hidroxibenzoátot és p-hidroxi-benzoátot, va
lamint aromaanyagokat tartalmaz. 

1 g sucralfatum 5 ml=/ 1 teáskanál szuszpen
zióban. 
e Javallat 

Gyomor- és nyombélfekély, gastritis, reflux 
oesophagitis kezelése, nyombélfekély recidívéinak 
prophylaxisa. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Erő
sen beszűkül! vesefunkció {a készítmény alkalma
zása során az alumínium vérszintje toxikus értékre 
emelkedhet). Dysphagia, vagy gastrointestinalis 
tractus obstructiós betegsége. 
e Adagolás 

Feln6tteknek: Aszokásos adag napi 3-4 g, azaz 3-
szar 5 ml (1 teáskanál) szuszpenzió étkezés előtt 1 órá
val és 5 ml (1 teáskanál) szuszpenzió lefekvés előtt. 

Ulcus duodeni gyógyulása után a recidívára haj
lamos beteg prophylactikus kezelése naponta 2-
szer 5 ml (1 teáskanál) szuszpenzió reggel éhgyo
morra, ill. este lefekvés előtt. 

Nyombélfekély eselén a kezelés időtartama álta
lában 4-8 hét; gyomorfekély esetében általában 3-6 
hét; reflux oesophagitis esetén pedig általában 4-6 
hét, szükség esetén 12 hét. 

Gyermekeknek: biztonságos alkalmazhatóságá
ra nem áll rendelkezésre elegendő adat. 
• Mellékhatás 

A hatóanyag alig szívódik fel, így szisztémás ha
tásra nem kell számítani. Enyhe gastrointestinális 
mellékhatások: esetenként székrekedés, ritkán száj
szárazság, nausea, vertigo, exanthema. A szusz
penzió paraben tartalma miatt az arra érzékenyeken 
túlérzékenységi reakciói okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: Tetraciklinnel, fenitoinnal, 
cimetidinnel, digoxinnai, relard teofillinnel, warfarin
n al, ranitidinnel, szulpiriddel, ursoldeoxicholsav, 
chenodeoxicholsawal egyidejűleg adva, csökkenti 
a hatóanyagok felszívódását, ami 1-2 óra bevételi 
különbséggel elkerülhető. 

Ciprofloxacin, norfloxacin vagy ofloxacin együt
tes alkalmazása esetén 2-3 óra bevételi időkülönb
ség szükséges. 
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Az Alusutin bevétele előtt és után antacidat csak 
30 perc elteltével szabad alkalmazni. 
• Figyelmeztetés 

Gyomorfekély kezelése eselén meg kell győződ
ni a betegség jóindulatú jellegéről. 

Használata terhesség és szoptatás idején, 
valamint gyermekkorban nem ajánlott. 

Veseelégtelenségben szenvedók szérumának 
alumínium~ és faszfáiszintjét ellenőrizni kell. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15-25 °C között). 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4013 

Lásd Alusulin szuszpenzió. 
e Hatóanyag 

1 g sucralfatum tablettánként. 
e Javallat 

Nyombélfekély, gyomorfe~ély, r"eflux oesopha
gitis kezelése, nyombélfekély recidívéinak prophy~ 
laxisa. 
e Ellenjavallat 

Lásd Alusulin szuszpenzió. 
e Adagolás 

Nyombélfekély eselén a szokásos napi adag 
3x1 tabletta, valamint este lefekvés előtt további 1 
tabletta. A napi adag két részletben is bevehető: 
reggel étkezés előtt 2 tabletta, este lefekvés előtt 2 
tabletta. A kezelés időtartama általában 4-6 hét, de 
szükség esetén 12 hétig is folytatható. Recidívára 
hajlamos betegeknél a fekély gyógyulása után 6-12 
hónapos profilaktikus kezelés folytatható, a napi 
adag 2x1 tabletta (reggel étkezés előtt, i!letve este 
lefekvés előtt). 

Reflux oesophagitis és gyomorfekélyesetében a 
szokásos napi adag 3x1 tabletta az étkezések előtt, 
valamint további egy tabletta este lefekvéskor. 

A kezelés időtartama gyomorfekély esetében ál
talában 4-6 hét, reflux oesophagitis esetében pedig 
6-12 hét. A tablettákat éhgyomorra, sok vízzel, eset
leg 1/2 pohár vízben eloszlalVa kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Lásd Alusulin szuszpenzió. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Lásd Alusulin szuszpenzió. 
• Figyelmeztetés 

Lásd Alusui in szuszpenzió. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3772 

AllilllFio~g~i:: ofsF,bl~;itj~i<~if>' ... · . 
l . (5)(2f'nl). y l 

.Al.IIBBOBEiíiEi15mgJ5fi\E~~irJiP .·· 
1·· .. (100"11). ! l ,: l ,;.: .. l·· . 

AMSROBENE ao mgta!)letta(2llj()~·l. 
AliliBROBENE 7c§fiiQ1mf~ld)i!l . . . 

;··· ...• {40fii1;.10~fri1f • ! .: • 

AMB.FIOBEiíiEl7SI)!gir~ta(d.<• 
kll!lS:Z!Ira'<fóx;,:!ox)•· .. ····· 

;::,~:;:At~~~~q:~;;Bq~q;,~Q~_::: 

Secretolyticum. Hatására a nyákelválasztó 
sejtekben kisebb viszkozitású nyák képződik, ami a 
légutak lumenében nyákelfolyósodáshoz vezet. Az 
ambroxol a májban nagymértékben metabolizálódik 
és mintegy 90%-ban a vizelettel választódik ki. 

Az Ambrobene retard kapszula 75 mg adása 
után a maximális plazmakoncentráció mintegy 9 
órával a bevétel után érhetó el. 
e Hatóanyag 

15 mg ambroxolium chioratum (2 ml) ampul~ 
lánként: 30 mg ambroxolium chioratum tablet
tánként 75 mg ambroxolium chioratum retard kap
szulánként; 300 mg ambroxolium chioratum 40 ml_, 
illetve 750 mg 100 mt oldatban; 300 mg ambroxoli
um chioratum 100 ml szirupban. 
e Javallat 

A nyák kóros besűrúsödése, a légutak akut és 
krónikus megbetegedéseiben mint pl. bronchitis, 
asthmoid bronchitis, l asthma bronchiale a 
váladékürítés zavaraival, bronchiectasia, valamint a 
nyákoldás elősegítése az orr garatüreg gyulladá
saiban. 

Az injekció alkalmazható kiegészítő kezelésként 
a surfactant szintézis stimulálására kora- és 
újszülöttek nehézlégzés szindrómájában (ROS). 
e Ellenjavallat 

A készítmény (inkább az oldat és szirup) iránti 
ritkán előforduló túlérzékenység. Gyomor-bél ulcer
atio. Terhesség első trimestere és .szoptatás idősza
ka (lásd Figyelmeztetés). 

Az Ambrobene retard 75 mg kapszula alkalma
zása 12 év alatti gyermekeknek nem javallt. 
e Adagolás 

Az injekció alkalmazása 
Történhet im., tassan iv., vagy sc. Tartós csepp

infúzió formájában is alkalmazható (pl. izotóniás 
konyhasó oldat, levulóz-oldat, Ringer-oldat, glükóz
oldat), ha az alapinfúziós oldat pH-értéke 6,3-t nem 
lépi túl. 

Felnőtteknek napi 2-3-szar 1 amp., súlyos ese
tekben az egyszeri adag megduplázható. 

Gyermekeknek a napi adag 1,2-1,6 mg/ttkg. 
Az alábbi adagolási séma javasolható: 
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0-2 éves korban naponta 2-szer 1/2 ampulla 
2-5 éves korban naponta 3-szar 1/2 ampulla 
5 éves kor felett naponta 2-3-szar 1 ampulla 
Kora- és újszülöttek nehézlégzés szindrómájá-

nak kezelése 
10 mg/ttkg/nap, 3-4 adagra elosztva. 
A napi adag súlyos esetekben óvatosan 30 mg/ 

/ttkg-ig emelve, 3-4 adagra elosztva. 
A tabletta adagolása 
Felnőtteknek az első 2-3 napon, naponta 3~szor 

1 tabi., utána naponta 2-szer 1 tabi., vagy naponta 
3-szar 1/2 tabi. 

Gyermekeknek 5-12 éves korban naponta 2-~
szor 1/2 tabi. 

A retard kapszula adagolása 
Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek 

naponta 1-szer 1 relard kapszula. 
Az oldat adagolása 
Bevételre: felnőtteknek az első 2-3 napon 

naponta 3-szar 4 ml, utána naponta 2-szer 4 ml, 
vagy naponta 3-szar 2 ml. 

Gyermekeknek 
0-2 éves korban naponta 2-szer 1 ml, 2-5 éves 

korban naponta 3-szar 1 ml, 5-12 éves korban 
naponta 2-3-szar 2 ml. 

Belégzésre 
Felnőtteknek és gyermekeknek 5 éves kor felett 

naponta 1-2-szer 2-3m!, gyermekeknek 5 éves kor 
alatt naponta 1-2-szer 2 ml, alkalmas inha!á!ókészü
lékkel. 

A szirup adagotása 
Felnőtteknek az első 2-3 nap alatt naponta 3-

szar 10 ml, utána naponta 2-szer 10 ml, vagy 
naponta 3-szar 5 ml. 

Gyermekeknek 
0-2 éves korban naponta 2-szer 2,5 m!, 
2-5 éves korban naponta 3-szar 2,5 m!, 
5-12 éves korban naponta 2-3-szor 5 ml. 
Az oldathoz és a sziruphoz osztással ellátott 

méróedény van mellékelve. 
Az. Ambrabene-t étkezések után előnyös beven

ni, bóséges folyadékkal. A bóséges folyadékbevitel 
elősegíti az ambroxol nyákoldó hatását. 
e Mellékhatás 

Ritkán gyengeség, fejfájás, hasmenés, hányás, 
gyomorpanaszok és bőrkiütés. 

!nj. gyors iv. adása fejfájás!, fáradtságot, végtag
gyengeséget okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ajánlatos egyidejűleg köhögéscsillapítókat 
(pl. kodein) is alkalmazni, mivel az ambroxol által el
folyósított nyák kiköhögését gátolják. 

Ambrobene injekció más, pH 6,3 feletti injekciós 
oldatokkal nem kombinálható, mivel az Ambrobene 
inj. savanyú kémhatása zavarosadást és kicsapó
dás! okozhat. 
• Figyelmeztetés 

Az ambroxol injekciót a panaszok megszűnésé-



ig, ill. az ambroxol orális gyógyszerformáira való át
állásig kell alkalmazni. 

Az ambroxol szirup cukorpótló anyagokat, szor
bitot és szacharint tartalmaz, így cukorbetegek szá
mára alkalmas. 

Bár állatkísérletekben teratogén hatást nem álla
pítottak meg, az ambroxol az első terhességi 
trimesterben csak az előny/kockázat gondos mérle
gelése alapján adható. Alkalmazása előtt a szopta
tás abbahagyása javasolt 

Eltartás: fénytól védve, a külsó csomagolásá
ban. A szirup 8 oc alatt nem tárolható. 
• Megjegyzés: +V (injekció) Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 2096 (injekció); K -
2099 {szirup); K- 2095 {tabletta); K- 2098 {oldat 40 
ml); K- 2108 (oldat 100 ml); K- 2097 (kapszula) 

AMsFiöxo~;; PHARMAVIT3o'.n9, 
tabletta (20x) · · · 

PHARMAVIT .:,Íi~f_(:'~j~·Q5c.iiQ~· 

Hatóanyaga a bromhexin aktív metabolitja, az 
ambroxol, amely oldja a bronchusfalon felhalmozó
dott váladékot és a csillók működésének fokozása 
révén gyorsltja annak kiürülését. 

A bronchialis secretum összetételét már cellu
laris szinten is befolyásolja, miközben csökkenti a 
sejtek szulfomucinszintézisét 

Aktiválja a If. típusú pneumocytákban szintetizá
lódó felületaktív anyag felszabadulását. 

Az ambroxol teljes mértékben felszívódik és 
90%-ban plazmafehérjékhez kötődik. 

A hepatikus "first-passtt-metabolizmus körülbelül 
20-30%-ban eliminálja az alkalmazott dózist 

Egy tabletta beadása után egy óra múlva érhető 
el a 70 ng/ml maximális plazmakoncentráció, ez 4 
órás eliminációs felezési idővel csökken. 

Az anyag a májban inaktív anyagcseretermé
kekké bomlik le. Kiválasztásuk túlnyomó részben a 
vesén keresztül történik. 
• Hatóanyag 

30 mg ambroxolum (ambroxolium chioratum for
májában) tablettánként. 
e Javallat 

Légúti megbetegedések, amelyek 
pathologiásan megváltozott secretumképződéssel 
járnak: krónikus bronchitisek, asthma bronchiale. 

Nyákoldás elősegítése orr- garatűregi gyulladá
sok, laryngitis, rhinitis, krónikus sinusitis esetén. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Gyo
mor-bélfekély. Szoptatás időszaka. 

Terhesség idején, különósen az első 3 hónap
ban alkalmazása egyedi orvosi megfontolást igé
nyel. · 
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• Adagolás 
Felnőtteknek naponta 3-sz or 1 tabletta. A negye

dik naptól 2-szer 1 tabletta, vagy 3-szar fél tabletta. 
Gyermekeknek 5-12 éves korban naponta 2-3-

szar öt tabletta. 
A gyógyszert étkezések után, bőséges folya

dékkal célszerű bevenni. 
• Mellékhatás 

Ritkán, főleg hosszantartó alkalmazás során 
émelygés és hányás. Esetenként gyengeség, fejfá
jás, hasmenés, gyomorpanaszok, bőrkiütés és aller
giás reakciók is előfordulhatnak. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. Nem ajánlatos azonban egyi
dejűleg köhögéscsillapítókat is alkalmazni, mivel 
az ambroxol által elfolyósított nyák kiköhögését gá
tolják. 
• Figyelmeztetés 

A gastrointestinalis tractus tilcerosus megbetege
dései esetén az ambroxol ronthatja a klinikai képet. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
o Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám:OGYI-T: 4350 

Félszintetikus aminoglikozid antibioticum, 
kanamicin-származék. 

lm. adagolás után gyorsan szivódik fel. Egész
séges önkéntesekben a beadás után 1 órával mért 
átlagos csúcskoncentrációk: 250 mg (3,7 mg/kg) 
után 12 J.lg/ml, 375 mg {5 mg/kg) után 16, és 500 mg 
{7,5 mg/kg) után 21 J.lg/ml-es érték. 10 óra múlva 
0,3 J.lg/ml, 1 ,2 f.lg/ml és 2,1 f.lg/mt. 

Normális vesefunkció esetén az első 8 órában 
az im. beadott dózis 92%-a választódik ki változat
lan formában a vizeletben és 98% az első 24 órá
ban. Az átlagos vizelet kancentráció 250 mg dózis 
beadása után, az első 6 órában 563 f.lg/ml, 375 
dózis után 697 f.lg/ml és 500 mg adagolása után 
832 f.lg/ml. 

lv. adagolás során: 500 mg (7,5 mgtkg) 
amikadn egyszeri· adása után (infúzióban 30 per
cen keresztül) egészséges felnőttben a következő 
szérum koncentrációk várhatók: az infúzió végén 
38 f.lg/ml, 30 perc, 1 óra és 10 óra múlva az átlagos 
mért kancentráció 24 f.lg/ml. 18 f.lg/ml ill. 0,75 J.lQ/ml. 
Vizelettel az első 9 órában a beadott gyógyszer
mennyiség 84%-a ürült ki és 94% 24 órán belül. 
Egészséges felnőttben 7,5 mg/kg 12 óránként infú-

zióban adva jól tolerálható és nem jelentkezik 
gyógyszerkumu!áció. 

Az átlagos szérum clearance 100 ml/min. a vese 
clearance 94 ml/min. normál vesefunkciójú egyé
nekben. Az amikadn elsősorban glomerulus fil
tratióval ürül. Felezési ideje valamivel több, mint 2 
óra. Beszűkül! ves~funkció esetén a gyógyszer ki
választódása jelentősen csökken, ennek megfeleló
en a gyógyszer dózisát a vesefunkció függvényé
ben módosítani kelL 

A javasolt dózis beadásával terápiás gyógyszer
szint érhető el a csontban, a szívizomzatban, az 
epehólyagban és tüdőszövetben, emellett jelentős 
kancentráció érhető el a vizeletben, epében, köpet
ben, a hörgóváladékban, az intersticiális és pleura, 
valamint synovialis folyadékban. 

Áthatol a placentagáton és szigniflkáns koncent
rációt ér el az amnion folyadékban. A magzati szé
rum kancentráció az anya szérumában mérhetó 
koncentrációnak kb. 16%-a, a magzat vérében a 
gyógyszer felezési ideje minlegy 3, 7 órára tehető. 

Az amikadn ellenáll a többi aminoglikozidot, így 
a gentamicint, tobramicint és kanamicint elbontó 
enzimeknek. ln vitro vizsgálatok szerint az amikadn 
béta-laktám antibioticurnokkal kombinálva sziner
gén hatású számos Gram-negatív organizmussal 
szemben. 
o Hatóanyag 

100 mg, ilL 250 mg, ill. 500 mg amikacinum 
(amikacin-szulfát formájában) 2 ml steril vizes oldat
ban. 
• Javallat 

Olyan súlyos infekciók ,rövid távú kezelése, ame
lyeket érzékeny Gram-n~atív baktériumok okozhat
nak, így Pseudomonas speciesek, E. coli, indol
negatív és indol-pozitív Proteusok, Providencia, 
Klebsiella, Enterobacter, Serratia törzsek és 
Acinetobacter törzsek. 

Bacteriaemiák (beleértve az újszülöttkori sep
sist): a légz6szervrendszer, a csont, az ízület, a köz
ponti idegrendszer infekciói, beleértve a meningi
tist, a bór és lágyrész infekció! is. lntraabdominalis 
infekciókban (beleértve a peritonitist is), égési sérü
lésekben, illetve posztoperatív infekciókban. 

Súlyos húgyúti infekciók, amennyiben azt érzé
keny kórokozók okozzák. Az aminoglikozidok, így az 
Amikin sem javasolt nemkomplikált húgyúti infekci
ók kezelésére, csak abb::;.n az esetben, ha a kóroko
zó más, kevésbé toxikus antibioticumra nem érzé
keny. 

A kórokozók amikadn érzékenységének kimuta
tására bakteriológiai vizsgálatokat kell végezni. 

Gram-negatív infekciók kezdő terápiájaként el
kezdhető az adagolás mie!őtt az érzékenységi 
vizsgálat eredménye megérkezik. Annak eldönté
sét, hogy a terápiát ezzel a gyógyszerrel folytatjuk
e, attól kell függővé tenni, hogy milyen az érzé
kenység\ vizsgálat eredménye, az infekció súlyos-
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sága, a klinikai kép alakulása, a haszon/kockázat 
várható aránya. 

Staphy/ococcus infekciók kezdő terápiájaként, 
amennyiben a súlyos infekcióban egyaránt feltéte
lezhető Gram-negatív baktérium vagy Staphylococ
cus, ha a kórokozó érzékeny amikacinra és a beteg 
allergiás más antibioticummal szemben, valamint, 
ha kevert Staphylococcus ill. Gram-negatív infekció
ról van szó. 

Néhány súlyos infekcióban, így az újszülöttkori 
sepsisben az amikacint penicillinszármazékkal cél
szerű kombinálni, miután Gram-pozitiv organizmus, 
mint pL a Streptococcus vagy Pneumacoccus lehe
tősége az infekció kiváltásában nem kizárható. 
• Ellenjavallat 

Aminoglikozid-allergia {az egyes származékok 
között keresztallergia áll fenn). 
• Adagolás 

lm. ésiv. 
A megfelelő adag kiszámításához a beteg test

súlyátkell fígyelembe venni. A beteg vesefunkciójá
nak méréséhez a szérumkreatinin-koncentrációt 
vagy az endog-én kreatinin elearancet kell felhasz
nálni. A karbamidnitrogén alkalmazása nem megfe
felő erre a célra. 

lm., normál vesefunkciójú betegeknek: 
Felnőtteknek, gyermekeknek és idősebb cse

csemáknek 15 mg/ttkg, két vagy három egyenlő 
részre osztva. Pl. 7,5 mg/ttkg 12 óránként, vagy 5 
mg/ttkg 8 óránként. Kövér betegek esetében se ha
ladja meg a 1 ,5 g/napot 

Amennyiben az amikacin indikált újszülöttekben, 
javasolható kezdő telítő dózis alkalmazása 1 O mg/ 
/ttkg-mal, amelyet aztán 7,5 mg/ttkg dózissal folytas
sunk 12 óránként. 

A terápia átlagos időtartama 7-10 nap. A keze
lés időtartamát olyan rövidre kell szabni amennyire 
csak lehetséges. A gyógyszer teljes napi dózisa 
függetlenül az adagolás módjától. ne haladja meg a 
15 mg/ttkg-ot. 

Olyan komplikált infekciókban, amelyekben a 
gyógyszer adagolása. 1 O napon túl is szükséges le
het, az Amikin adását újból kell értékelni. Amennyi
ben folytatjuk, az amikadn szérum koncentrációját, 
a vese - a hallás és a vestibularis funkelót gondo
san ellenőrizni kell. 

Nem komplikált infekció esetében, ha a kóroko
zó amikacinra érzékeny, a klinikai képben javulás 
várható 24-48 órán belül. Amennyiben megfelelő, 
egyért_elmú klinikai válasz 3-5 napon belül nem mu
tatkozik, a terápiát félbe kell szakítani, és újból kell 
értékelni a kórokozó gyógyszerérzékenységét. A te
rápiás kudarc oka lehet, hogy a kórokozó rezisz
tens, vagy pedig olyan szeptikus góc áll fenn, amely 
sebészi feltárást igényel. 

Amennyiben nem komplikált húgyúti infekció
ban adása szükségessé válik, napi 2-szer 250 mg 
ajánlott. 



lm. adagolás beszúkúft vesefunkció esetén: 
1. Normál adagok hosszabb időközökben, vagy 
2. csökkentett adagok normál időközökben. 
Mindkét módszert a beteg kreatinin elearance-

ére vagy a szérum-kreatinin értékére kell alapozni. 
Egyik módszer sem alkalmas abban az esetb8n, 
hogyha a beteg dialysisre szarul. 

Normál dózis hosszabb idóközökben 
Ha a kreatinin clearance nem ismert és a be

teg vesefunkciója stabi!, a dozirozási időköz: a 
beteg szérumkreatinin értéke szorozva 9-cel, így 
pl. ha a szérumkreatinin kencentráció 2 mg/1 00 
ml, a javasolt egyszeri dózis 7,5 mg/ttkg 18 órán
ként. 

Csökkentett egyszeri adag normál idóközökben: 
az amikacin szérumkoncentrációját ellenőrizni kell, 
hogy elkerüljük a szérumkoncentráció 35 J.lg/ml fölé 
emelkedését. Amennyiben a szérumkoncentráció 
ellenőrzése nem lehetséges és a beteg állapota 
stabil, a szérumkreatinin, il!etve a kreatinin elear
anoe értékek segítségével a gyógyszert a károso
dott vesefunkcióhoz tudjuk igazítani. A terépiát a 
szakésos 7,5 mg/ttkg-os kezdő telítő dózissal cél
szerű kezdeni. 

A fenntartó dózis 12 óránként: 
a mért kreatinin c/earance ml/min x a kiszámí

tott telítő normál kreatinin clearence ml/min adag 
mg-ban 

Egy másik, kevésbé pontos módszer a 12 órán
kénti fenntartó dózis kiszámftására - olyan bete
geknek, akiknek a szérumkreatinin-értéke ismert
hogy a normélisan javasolt dózistelosztjuk a beteg 
szérumkreatinin-értékével. Ezek nem merev dozí
rozási utasítások, csupán arra szolgálnak, hogy 
segítsék az amikacin terápiát abban az esetben, 
ha a szérumkoncentráció meghatározása nem el
érhető. 

/v. alkalmazásban a napi egyszeri és összdózis 
megegyezik az im.-adagolásnál megadottaL Az iv. 
alkalmazáshoz az oldatot úgy kell elkészíteni, hogy 
az 500 mg-ot tartalmazó ampullát 100-200 ml steril 
oldathoz, mint például 0,9%-os nátrium-klorid, vagy 
5%-os glükózoldathoz adjuk. Az oldatot felnötteknél 
30-60 perc alatt kelJ beadni. A teljes napi adag ne 
haladja meg a 15 mg/ttkg-ot. Célszerű 2--3 egyenlő 
adagra osztva, azonos Időközökben beadni. Gyer
mekgyógyászatban a folyadék mennyiségét a be
teg állapotától kell függővé tenni. Elégnek kelllennie 
ahhoz, hogy az amikacin infúzió 30--60 percig tart
son. Csecsemők infúziójának időtartama 1-2 óra le
gyen. 

Az amikacint nem szabi:J.d más gyógyszerekkel 
az infúziósüvegben összekeverni, hanem külön, az 
ajánlott módon kell azokat beadni. 

Adagolási útmutató jó vesemúködésú felnőttek 
és gyermekek számára 
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Beteg Adag Beteg súlya Adag 

súlya 7,5 mg/ttkg ttkg 7,5 mg/ttkg 

ttkg 12 óránként 12 óránként 

45 337,5 75 562,6 

50 375 80 600 
55 412,5 85 637,5 

60 450 90 67.5 

65 487,5 95 712,5 

70 525 100 750 

• Mellékhatás 
Mint minden aminoglikozid: oto-, v.estibulo- vala

mint vesetoxicitás, valamint neuromuscularis block 
főleg olyan betegeken, akik anamnesisében vese~ 
károsodás szerepel, vagy más oto- és nephro
toxikus gyógyszereket is kapnak, valamint akik az 
aminoglikozidot az ajánlottnál hosszabb ideig vagy 
nagyobb adagban kapják. 

A halláskárosodás elsősorban a magas frekven
ciájú hangtartományt érinti és ez már korábban ala
kul ki, mintsem a klinikai halláscsökkenés kifejlódne. 

Neurotoxicitás, neuromuscularis black: heveny 
izombénulás és apnoe fordulhat elő. 

Nephrotoxicitás: a szérúmkreatinin emelkedése 
albuminuria, fehér és vörösvérsejtek megjelenése: 
cilinderek, azotaemia, illetve oliguria. Általában re
verzibilis abban az esetben, ha a gyógyszer adását 
leállítják. 

Ritkábban: bőrpír, láz, fejfájás, paraesthesia, 
tremor, hányinger, hányás, eosinophilia, arthralgia, 
anaemia, hypotensio. Továbbá előfordulhat - főleg 
asthmás betegeken - a készítmény segédanyagai
val (biszulfit) szembeni túlérzékenységból eredő al
lergiás reakció is. Irodalmi adatok szerint előfordul
hat még hypomagnesaemia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminoglikozidok és bétalaktám antibi
oticumok (penicillinek és cefalosporinok) in vitro 
összekeverése egymás kölcsönös inaktiválásához 
vezethet. A szérum felezési idő megrövidülése még 
akkor is előfordulhat, ha az aminoglikozidot és a pe
nicillin származékat külön-külön úton juttatjuk a 
szervezetbe. Az aminoglikozid inaktiválása klinikai
lag szignifikáns mértéket csak súlyosan károsadott 
vesefunkciójú beteg esetén érhet el. Az inaktiváció 
folytatódhat különbözó testfolyadékokban is, ame
lyeket az aminoglikozid szérumkoncentrációjának 
meghatározásához gyújtöttünk és pontattan mérési 
eredményhez vezethet. 

Az aminoglikozidok és más potenciálisan neuro
ill. nephrotoxikus gyógyszerek egyidejű, vagy 
egymásutáni adását kerülni kell. Ilyen gyógyszerek: 
bacitracin, ciszplatin, amphotericin-8, cefaloridin, 
paramomycin, viomycin, polimixin-8, colistin, van
comicin, ill. más aminoglikozidok. 

A cefalosporinok együttes adása tévesen ma
gas szérumkreatinin érték meghatározásához ve
zethet. 

Az amlkacin egyidejű adása nagyhatású 
diureticumokkal, mint az etakrinsav vagy a 
furoszemid kerülendó, miután ezek maguk is oto
toxikusak lehetnek. Emellett az intravénásan adott 
diureticumok azáltal is fo.kozhatják az aminoglikozi
dok toxicitását, hogy megváltoztatják az antibi
oticum szérum- és szöveti koncentrációját. 
• Figyelmeztetés 

A beteget a potenciális oto- és nephrotoxicitás 
miatt különösen gondosan kell ellenőrizni. 

Amennyiben lehetséges, az amikacin szérum
koncentrációját monitorozni kell, és ezzel kell bizto
sítani a. megfelelő, de nem túl magas szérumkon
centrációt. Az a megfelelő, ha a terápia folyamán 
mind a csúcs, mind a mélykoncentrációt figyelem
mel kísérjük. A csúcskoncentráció {30-90 perccel az 
injekció beadása után) ne haladja meg a 35 )lg/ml-t, 
a mélykoncentráció (közvetlenül a következő dózis 
előtt) pedig legyen 10 )lg/ml alatt. Adagját a szaksé
gesnek megfelelóen kell változtatni. 

Tizennégy napnál hosszabb kezelés nem biz
tonságos. 

Neurotoxicitás, amely vestibularis és kétoldali 
olatoxicitásban nyilvánulhat meg, főleg vese
funkciócsökkenés esetén fordul elő, vagy olyan be
tegekben, akik az amikacint a javasoltnál nagyobb 
dózisban vagy/és hosszabb ideig kapják. 
(Audiometriás ellenőrzés!) A neurotoxicitás egyéb 
jelei: zsibbadás, bőrviszketés, izomrángás és con
vulsio. Az aminoglikozld okozta halláskárosodás ál
talában irreverzibilis. 

Az aminoglikozidok potenciálisan nephro
toxikusak. A vesefunkciói rendszeresen ellenőrizni 
kell a terápia kezdeteJ0r és utána naponta a terápia 
folyamán. Ha vesekárosodás jelei vehetők észre (ci
linderek, fehér vagy vörösvérsejtek megjelenése 
vagy albumin) a hydratiót fokozni kell. A gyógyszer 
dózisát csökkenteni kell, hogyha a vesekárosodás 
egyéb jelei is fellépnek, mint pl. a kreatinin clear
ence csökkenése, a vizeletfajsúly csökkenése, a 
karbamidnitrogén emelkedése, a szérumkreatinin 
emelkedése vagy oliguria. Ha az azoternia fokozó
dik és a vizelet mennyisége fokozatosan csökken, a 
kezelést le kell állítan i. 

Neuromuscularis black és légzésbénulás lehe
tóségére gondolni kell, különösen olyan betegeknél 
akik anaestheticumokat neuromuscularis blokkoló 
gyógyszereket, ill. nagy mennyiségú citráttal antico
agulált vértranszfúziót kapnak. Ha a neuromuscu
laris black fellép, kalcium adása általában megfor
dítja a folyamatot, de mechanikus légzéstámogatás 
is szükséges lehet. Az amínoglikozidokat csak nagy 
óvatossággal lehet adni izombetegségekben, miu
tán ezek a gyógyszerel< fokozhatják az izomgyenge
séget potenciális kuráreszerú hatásuk miatt. 

A vese illetve a 8. agyideg funkciójának múkö
dését fokozott figyelemmel kell ellenőrizni olyan be
tegekben akiknek vesefunkciója károsadott vagy 
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akiken a kezelés közben jelentkeznek a vesefunkció 
csökkenésének jelei. Amennyiben ez elérhető, az 
amikacin szérumkoncentrációját monitorozni kell. 

Azokon a betegeken, akik különösen veszélyez
tetettek, lehetőleg rendszeresen audiometriás vizs
gálatot kel! végezni. 

A toxicitás veszélyét fokozó tényezóként kell ér
tékelnünk az idős kort és a dehydratiót. 

Az aminogl!kozidok gyorsan és-majdnem teljes 
mértékben felszívódnak a lokális sebészi alkalma
zás során, kivéve a húgyhólyag ból. Irreverzibilis so~ 
ketségról, veseelégtelenségról és neuromuscularis 
black következtében kialakuló halálos szövódmény
ról is beszámoltak már, kisebb nagyobb területek 
aminoglikoziddal történő öblítése után. 

Terhesség alatt az aminoglikozidok magzati ár
talmat okozhatnak. Az amikacinnal végzett eddigi 
vizsgálatok magzati ártalomra nem utalnak. Ha a 
gyógyszert terhesség alatt kell alkalmazni, vagy a 
beteg a kezelés alatt vál!k terhessé, a magzati árta
lom lehetőségéról a beteget fel kell világosítani. 

Szaplató anyákban nem ismert, hogy milyen 
mértékben választódik ki az anyatejjel. Célszerű azt 
az általános szabályt betartani, hogy a szoptatást fel 
kell függeszteni gyógyszeradás szükségessége 
esetén, miután számos gyógyszer kiválasztáctik az 
anyatejben. 

Koraszül6tteknek, ill. újszülötteknek csak igen 
nagy óvatossággal szabad adni, miután ezen bete
gek vesefunkciójának éretlensége az aminoglikozi
dok szérumfelezési idejének meghosszabbodásá
hoz vezet. 

T ú/adagolás következtében vagy toxikus reakció 
eselén peritoneális ill. haemodialysissel meg lehet 
gyorsítani az amikadn kiürüléséta vérből. Újszülöttek
ben cseretranszfúzió lehetőségél is mérlegelni kell. 

Stabilitás intravénás oldatokban 
Az amikadn szobahómérsékleten 0,25 és 5 mg/ 

/ml-es koncentrációban a következő oldatokban 24 
órán át stabil: 5%-os glükóz, 5%-os glükóz + 0,45% 
nátrium-klorid, 0,9% nátrium-klorid. 

Az elkészített infúziós oldatot lehetőleg azonnal 
használjuk fel. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-30 °C között). 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K-1651 (100 mg injekció); 
K-1652 (250 mg injekció); K-1653 (500 mg injekció) 

Két komponensú diureticum. 
A hidrok/orotiazid elsősorban a distalis renalis 

tubulusok nátrium és klorid reszorpcióját gátolja és 
ennek következtében megnövekedett nátrium, klo-



rid és vízkiválasztást okoz. A fokozott kálium és 
bicarbonát ürítés a karboanhidráz gátlás következ
ménye. A hidroklorotiazid jelentős antihypertensiv 
hatással rendelkezik, de a normotoniét szignifikán
san nem csökkenti. 

Az amiforid hatását közvetlenGI a distális tubu
lusokban és gyűjtőcsatornákban fejti ki; fokozott 
nátrium, k!orid és vízkiválasztást okoz, ugyanakkor 
gátolja a kálium excrétiót. Ez a hatás nem aidos
teron antagonizmusan alapul. Antihypertensiv ef
fektusa a hidroklorotiazidénál kisebb, de annak ha
tását erősíti. 

Orális adás esetén a hidroklorotiazid 60-80%-a 
szívódik fel. A hatás kb. 2 órán belül lép fel, és mint
egy 6-12 órán keresztül tart. Az amilorid 50--60%-a 
szívódik fel a bélbóL A hatás a bevételt követően 2 
óra múlva lép fel és mintegy 24 órán keresztül tart. 
A glomeruláris filtrációs rátát és a vesekeringési lé
nyegében nem befolyásolja. 

Sem a hidroklorotiazid, sem az amilorid nem 
metabolizálódik a májban, és szinte változatlan for
mában választódik ki a vesén keresZtül. Beszűkül! 
veseműködés esetén a kiválasztás elhúzódik. 
(Kumuláció lehetséges.) 
o Hatóanyag 

50 mg hydrochlorotiazidum, 5 mg amiloridium 
chioratum [amiloridium chioratum dihydrícum (5,68 
mg) formájában] tablettánként. 
o Javallat 

Kálium-spóroló diuretikus kezelés elsősorban 
hypertoniában, ill. krónikus szívelégtelenségben (di
gitalizáltak, arrhythmiás betegek), továbbá májcir
rhosishoz társuló ascites esetén. 

Adható önállóan, ill. kombinációban (pl. más 
vérnyomáscsőkkentóvel, béta-blockolóval). 

Súlyos oedémás állapotokban ajánlatos a keze
lést más, gyorshatású diureticummal kezdeni, majd 
áttérni az Amílorid Com p. tablettára. 
o Ellenjavallat 

-a gyógyszer alkotórészei, ill. szulfonamid szár-
mazékok iránti túlérzékenység; 

- hyperkalaemia (Se-K 5,5 mEq/1); 
-más káliumspóroló diureticumok adása; 
- anuria; 
- súlyos veseelégtelenség (30 ml/perc alatti 

kreatinin clearence, ill. 1,8 mg/100 ml körüli vagy 
magasabb szerum kreatitin szint esetén hatástalan; 

-acut glomerulonephritis; 
- diabeteses nephropathia; 
-súlyos hyponatraemia; 
- fenyegető coma hepaticum; 
- metabolikus vagy respiratorikus acidosis; 
-egyidejű kálium bevitel; 
-vesekövesség (anamnestikusan is); 
-terhesség, ill. szoptatás; 
- 14 év alatti gyermekkor. 
Különös óvatosságat és rendszeres elektrolit el

lenőrzést igényel súlyos coronaria és cerebrelis -
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sclerosisban, beszúkült vese- ill. májfunkció esetén, 
hyperuricaemiában, köszvényben, diabetes melli
tusban, idősebb, kevés vizeletet kiválasztó betegek 
esetében hypercalcaemia, lupus erythematodes 
(akár csak anamnestikusan szerepelt), ill. pancreati
tisben szenvedó betegek esetén. 
o Adagolás 

A tablettékat étkezés után kevés folyadékkal kell 
bevenni. 

Hypertonia kezelésére: általában napi 1-2 alka
lommal {reggel és délben) 1 tabletta. Fenntartó ke
zelés esetén kisebb dózis is kielégítő lehet. 

Oedemák tecsapotására: a kezeléS kezdetén 
naponta 1-2 alkalommal {reggel és délben) 1 tablet
ta javasolt A megkívánt hatástól függően a dózis 
maximum napi 4 tablettára emelhető. Ezt a maximá
lis dózis! nem szabad túllépni, mivel a szérum káli
um szintje megemelkedhet Az adagolás a további
akban az oedemák kiürülésétől függ. A fenntartó 
dózis kielégitő d iuresis esetén csökkenthető, általá
ban napi 1/2 tabletta, vagy másnaponta 1 tabletta. 

Mivel a diureticumokra az idősebb betegek kü
lönösen érzékenyek, a dózis csökkentése szüksé
gessé válhat. 

Beszúkült vesefunkciójú betegeknéf: a dózis! 
csökkenteni, ill. az adagolás intervallumát növeini 
kell. 
o Mellékhatás 

Általában jól tolerálható. Főleg a kezelés kezde
tén a következő tünetek léphetnek fel átmenetileg, 
amelyek általában a terápia megszakllását nem 
igénylik. 

Felső hasi panasz, émelygés, hányás, szorulás, 
vagy hasmenés lép fel, ha a tabletta bevétele nem 
étkezés után történik. Gyakrabban jelentkezik az 
elektrolitveszteség miatt izomfájdalom és görcs, 
szájszárazság, szomjúságérzés, hyponatraemia. 
Ritkán kábultság, fejfájás, gyengeség, szédülés, 
hypotonia, collapsus, rövid idejű öntudatlanság, 
szívdobogásérzés, szívtáji fájdalomérzés, szívmű
ködési zavarok, bőrön jelentkező túlérzékenységi 
reakciók photoa]Jergiás exanthema, erythema, 
Stevens-Johnson~syndroma, esetenként Lyell syn
droma, hajhuflás, viszketés, hyperkalaemia. 

Ezenkívül: gyomor- vagy bélvérzés, idegesség, 
zavartság, tremor, álmosság, álmatlanság, depres
sio, potenciazavarok, csökkent libido, köhögés, ne
héz légzés, orrdugulás, tinnitus, dysuria, sárgán
látás, látászavarok. 

Egyes esetekben pancreatitis!, cholecystitis!, 
(necrotisáló) vasculitist, hypercalcaemiát, intersti
tialis nephritist, sialadenitist, lázat, tüdőoedemát, 
vérképzőrendszeri elváltozásokat, aplastikus 
anaemiát, leukopéniát, a~ranulocytosist, throm
bopeniát írtak le. 

Nagy dózis esetén visszeres megbetegedésben 
szenvedőkön thrombosis, ilL következményes 
embolia alakulhat ki. Hyperglycaemia, ill. glukózto!-

erancia romlása elsősorban cukorbetegeknél várha
tó. Hyperurikaemiás betegeken köszvényes roham 
alakulhat ki. A szérum cholesterin és triglycerid 
szintje emelkedhet. 

Addesis hajlam, hypokalaemia, időnkénti vese
funkcióromlás előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- vérnyomáscsökkentő szerekkel (fokozott vér

nyomásesés); 
- ACE gátlókkal (hyperkalaemia veszélye, kOlö

nösen rossz veseműködés esetén); 
- szívglikozidokkal (glikozida hatása megválto

zik, a glikozid tolerancia javulhat): 
- nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel (Amilorid 

camp. Pharmavit hatása csökkenhet, a hyper
kalaemia, vesemúködés romlásának, ill. veseelégte
lenség kialakulásának veszélye megnó); 

- uricosuriás szerekkel, uricostaticumokkal 
{ezek szérum húgysav csökkentő hatása gyen
gül): 

- allopurinollal (súlyos túlérzékenységi reakció 
előfordulhat elégtelen vesemúködés esetén); 

- antídiabeticumokkal (antidiabetikus hatás 
csökken); 

- anticoagulansokkal (anticoagulans hatás 
csökken); 

- psychophormaconokkal (vérnyomáscsökken
tő hatás nő); 

- mineralo- és glükokortíkoidok, ACTH, par
enteralis Amphoterícin B, hashajtók, (diuretikus ha
tását gyengítik, de a hypokalaemiát kedvezően be-
folyásolják); ( 

- oestrogenek, sympathomimeticumok (az 
Amilorid camp. vérnyomáscsökkentő hatását mér
séklik); 

- ciclas parinnal (hyperkalaemia veszélye, csök
kent vesefunkció esetén folyadékretenció); 

- fotoszenzibilizáló anyagokkal (megnövekedett 
fényérzékenység). 

Együttadása kerüfendó: 
- litiummal (a Li neuro- és carditoxicitását felerő

síti); 
- cholestyraminnal {a hidroklorotiazid felszívó

dását gátolja, ezért 1 órával előbb, vagy 4 órával a 
cholestyramin szedése után kell adni). 
o Figyelmeztetés 

3 nappal az ACE-gátlóval való kombinált keze
lés megkezdése előtt az Amilorid camp. Pharmavit 
tabletta szedését el kell hagyni, vagy ·az adagot 
csökkenteni kell a hirtelen vérnyomásesés elkerülé
sére, a vérnyomást hosszabb ideig ellenőrizni kell. 
ACE gátlóval való kombináció csak fennálló 
hypokalaemia esetén történjen, beszűkül! vesefunk
ció esetén adása kerülendO. 

A terápia előtt és alatt a következő laboratóriumi 
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értékek rendszeres kontrollja szükséges (elsősor

ban tartós alkalmazás, idősebb betegek, diabete
sesek, csökkent vesemúködés, szívelégtelenség, 
májcirrhosis, nemszteroid gyulladáscsökkentök és 
kortikaid terápia együttes alkalmazása esetén): szé
rum kálium és elektrolitok, vesefunkció, folyadék
háztartás, testsúly, vércukor, szérum hugysav, ko
leszterin és triglicerid, adott esetben májfp_nkció és 
vérkép. , ~ 

1 ,5 mg% ill. 13 11mol/l értéket meghaladó szé
rum kreatinin szint felett hyperkalaemia gyakoribb 
kialakulása figyelhető meg (EKG kontroll!). Adott 
esetben a dózist csökkenteni kell, ill. a gyógyszert 
teljesen el kell hagyni. 

Amennyiben a terápia során hyperkalaemia, a 
máj, vagy a vesefunkciók progresszív romlása, ilL 
anuria figyelhető meg, az Amilorid Camp. Pharmavit 
tablettát el kell hagyni. 

Májcirrhosis esetén az elektrolit, vagy folyadék
háztartás csekély eltolódása májcoma kialakulásá
hoz vezethet. 

Mútét esetén az Amilorid Camp. Pharmavit tab
letta szedésérőt az anaesthesiologust értesíteni kelL 

Kölcsönhatások a laboratóriumi vizsgálatokkaL 
ill. paraméterekkel: 

- Az Amiloríd Camp. Pharmavit szedését leg
alább 3 nappal a glükóztolerancia vizsgálat előtt el 
kell hagyni hyperkalaemia veszélye miatt. 

- Szedését a mellékpajzsmirigy-!unkció vizsgá
lat előtt abba kell hagyni. 

- Szedését legkevesebb 3 nappal a tervezett 
Bentiromid teszt (pancreas funkció vizsgálat) vég
zése előtt abba kell hagyni. 

-A PB l (Protein Sound lodine) érték csökkenhet. 
A járművezető képességet és a baleseti ve

széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, 
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógy
szer milyen mennyisége mellett szabad járművet 
vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát vé
gezni. 

Túladagolás: Az elektrolitháztartás zavarai áll
nak előtérben. Tünetek: polyuria, émelygés, hányás, 
gyengeség, láz, bőrkiütés, hypotonia. 

Teendők: a beteget vízszintesen kell fektetni, lá
bait lehetőség szerint magasra kell emelni, az elekt
rolit és folyadékegyensúly!, vesemúködést ellenőriz
ni kell. 

Kezelés: tüneti; erős túladagolás esetén eset
leg -sz.sz. dialysis, EKG változással járó hyper
kalaemia kezelése: 500-1000 ml isotoniás nátrium
bikarbonát oldat lassan iv. vagy: ioncserélők: pl,. 
Resonium 

Elt&rtás: 25 °C alatt, fénytől védve (az eredeti 
külső csomagolásban tárolandó). 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3858 



7,5% am!nosavat tartalmazó gyermekgyógyá
szati infúzió, melynek aminosav összetétele ha
sonlít az anyatej fehérjékéhez. Az aminosav oldat 
anabolikus hasznosulásához egyidejűleg és meg
felelő mennyiségben energiahordozök bevitele 
szükséges. 

Ha a koraszülött, érett vagy éretlen újszülött illet
ve csecsemő vagy kisgyermek szájon át kielégítően 
nem táplálható, parenterálls táplálás alkalmazható 
alternatívaként Az újszülött relatíve magas kalőria
igénye glükóz és zsír bevitelével elégíthető ki. 

A gyermek normális táplálása, a fehérjeszük
séglet minőségileg és mennyiségileg is kielégitő fe
dezésével érhető el. A fehérje nemcsak az anyag
csere fenntartásához. hanem a növekedési és érési 
folyamatokhoz is szükséges. Túlságosan alacsony 
aminosav kínálat esetén többek közt a védekezőké
pesség gyengül, a növekedés lelassul. a sebgyó
gyulás zavart szenved. 

Újszülötteknél és csecsemőknél a fehérjehiány a 
myelinisatio és az agy fejlődésének gátlásához vezet. 
e Hatóanyag 

L-isoleucinum 
L-leucinum 
L-lysinum chioratum 
(megfelel: 6.44 g L-lysinumnak) 
L-methioninum 
L-phenylalaninum 
Acetylcysteinum 
(megfelel: 0,39 g L-cysteinumnak) 
L-threoninum 
L -tryptophanum 
L-va!inum 
L-argininum 
L-histidinum 
L-alaninum 
Glycinum (Acid um aminoaceticum) 
L-prolinum 
L-serinum 
Acetyltyrosinum 

4,98 g 
7,81 g 
8,04 g 

1,29 g 
3,24 g 
0,52 g 

4,29 g 
1,58 g 
6,97 g 
6,97 g 
3,48 g 
7,60 g 
4,80 g 
7,62 g 
4,07 g 
4,19 g 

(megfelel: 3.40 g L-tyrosinumnak) 
Acidum maiicum 
Natrium edeticum 
Aqua dest. pro in j. 

3,00 g 
0,02 g 

ad 1000 ml 

Elektrolitok 
Cl-
Malát-
Összaminosav tartalom: 75 g/1 
Össznitrogén tartalom: 11,6 g/1 

mmol/1 
44 
22 

Ozmolarítás: 678 mOsm/1 
Energiatartalom: 1200 kJ/1 {300 kcal/l) 
pH: S,D--6,0 
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e Javallat 
Parenterális fehérje pótlás a parenterális táplá

lás minden indikációja esetén koraszülötteknek, új
szülötteknek, csecsemőknek és kisgyermekeknek 2 
éves korig. 
e Ellenjavallat 

Veleszületett aminosav anyagcserezavarok, kü
lönösen congenitalis enzimdefektus, shock, meta
bolikus acidosis, súlyos májelégtelenség. Az infúzi
ós terápia általános el!enjavallatai. mint: dekompen
zált szívelégtelenség, tüdő- és agyoedema. vese
funkció zavarok (oliguria, anuria) .. hype(hydratatio, 
hypokalaemia. óvatosság ajánlott hyponatraemia 
esetén. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénásan. cseppínfúzióban. Cent
rális vénába infundálandó a parenterálls tápláJási 
terápia részeként, illetve önmagában alkalmazva 
perifériás vénába is bejuttatható. 

A kezdeti adag 0,5-1 g aminosav/ttkg/nap (7-
13 ml Amina-Mel ,.baby" inf./ttkg/nap ). Az adagot az 
aminosav szükséglet szerint lassan kell emelni. 

A maximális adag: 2,5 g aminosav/ttkg/nap 
(33 ml Amina-Mel .. baby~ inf./rikg/nap). 

Az infundálás sebessége 0,08-0,12 g aminosav/ 
ttkg/óra (1-1,6 ml Amina-Mel .,baby" inf./ttkg/óra). 

Az infundálás maximális sebessége 0,15 g ami
nosav/ttkg/óra (2 ml Amino-Mel .. baby inf" ./ttkg/óra). 
• Mellékhatás 

A javallatoknak megfelelő alkalmazás, az el!en
javallatok figyelembevétele, illetve az előírt adago
lás betartása esetén mallékhatások nem várhatók. 
Túlságosan gyors infúzió adás esetén azonban elő
fordulhat hányinger, hányás, hidegrázás, hyperam
monaemia, acidosis, hyperaminoacidaemia és 
aminoaciduria. Hosszantartó perifériás vénás ada
golás esetén, ozmotikus okokból vénagyulladás jö
het létre. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminosav infúziókat nem szabad gyógysze
rekkel keverni, gyógyszerek vivőoldataként használ
ni a fiziko-kémiai inkompatibilitás veszélye, továbbá 
a fokozott kantamináció Iehetásége miatt. Az amino
sav infúziókhoz hozzáadott gyógyszerek az amino
sav oldat kémiai-fizikai változását okozhatják, és en
nek következtében toxikus terméket eredményező 
reakciók jöhetnek létre. 
e Figyelmeztetés 

Amennyiben a parenterális táplálás keretén be
lül energiahordozók, illetve elektrolitok együttes al
kalmazása szükséges, a kompatibilitásról meg kell 
győződni. A szérum ionogram, a folyadék- és sav
bázis háztartás, valamint a szérum karbamid- és 
ammónia szint rendszeres ellenőrzése szükséges. 
A fennálló zavarokat előzőleg korrigálni kell. Megnö
vekedett szérumozmolaritás eselén csak fokozott 
óvatossággal szabad alkalmazni. Mivel az infúziós 
oldat sem szénhidrátot. sem elektrolitokat nem tar-

talmaz, ezeket a szükségletnek megfelelően pótol
ni kell. 

Az aminosavak anabolikus hasznosulásához ki
elégítő kálium bevitel szükséges. 

Más infúziós oldatokkal történő keverés esetén, 
illetve egyéb manipulációnál fertőzés veszélye áll 
fenn. · 

Kizárólag sértetlen palackokban lévő, tiszta, 
színtelen, legfeljebb gyengén sárgás oldatok alkal
mazhatók! A megbontott infúziós oldatot félretenni 
és később felhasználni nem szabad! 

A gyógyszert csak a csomagalásan feltüntetett 
lejárati időn belül szabad alkalmazni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 °C alatt, 
fénytól védve}. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1147 

·AMINŐPJ\YI..ÚNQM.~iit.,-rdctiii"Jléitlí••• 

LE~20i) . Á~d·~ód-;Ro~8::AO~/ 
Az aminofillin a teafilii n etiléndiaminnal képzett 

sója. A teofilJin közvetlenül lazrtja el a hörgők és a 
tüdő-véredények simaizomzatát, tehát főként mint 
bronchodilatator és simaizom relaxáns fejti ki ha

tását. 
A gyógyszer más, a xantin-származékokra jel

lemző hatásokkal is rendelkezik, így coronaria tágí
tó, szívstimu!áló, diuresis fokozó, agy- és vázizom-
zat stimuláló. {-

A teofi!lin hatásá valószínűleg a fosz-
todiészteráz bénítása és az ebből eredő intracel
luláris cAMP szint növekedése által fejti ki. 
e Hatóanyag 

350 mg aminophyllinum tablettánként. 
e Javallat 

Krónikus asthma bronchiale és reverzibilis 
obstructiv bronchitis. 
e Ellenjavallat 

Epilepsia, terhesség. Teofillin iránti érzékenység. 
Friss szívinfarctus, gyomor- és nyombélfekély ese
tén csak nagy körültekintéssel adható. 
e Adagolás 

A krónikus bronchospasmus preventív kezelésé
ben a retard tabletta átlagos adagja 350 mg 12 órán
ként. Szükség esetén a maximális adag 2 retard 
tabletta (700 mg) 12 óránként. 

Kezd6 adag: 12 óránként 1/2 retard tabletta (175 
mg), az adagot 3 naponként kell növelni, az optimá
lis hatás eléréséig. 

Az aminofillin adagolását legjobban a teofilJin 
plazmakoncentráció mérésévellehet meghatározni. 
Ha a plazmakoncentráció 20 ~g/ml-nél nagyobb, a 
dózist csökkenteni kell. 
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e Mellékhatás 
A tartós szedés gastrointestinális mallékhatáso

kat (étvágytalanság, hányinger, hányás) okozhat, és 
előfordulnak központi idegrendszeri panaszok is 
(fejfájás, nyugtalanság, szorongás). A napi adag fo
kozatos növelésével 3 napos intervallumokkal mind
ezek elkerülhetók. Amennyiben ilyen panasz előfor
dul. elegendő a dózis csökkentése. A mel!ékhatá
sok 20 !lg/ml feletti teofilJin plazmakoncentráció ese
tén gyakrabban fordulnak elő. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

EgyOttadása kerülend6: 
- más xantin-készítménnyel 
Óvatosan adható: 
- makro!id antibioticumokkal, cimetidinnel, allop

urinol la!, furosemiddel, giráz-gátlókkal pl. cipro
floxacin, enoxacin, orális contraceptivumokkal (az 
aminofillin szérumszintje toxikus szintig emelked
het); 

- barbiturátok, rifampicin, isonicid, fenitoin, 
szulfinpirazon, carbamazepin együttes alkalmazása 
es€itén az aminofillin szérumszintje csökkenhet; 

- lítium és az aminofillin együttes adása a lítium 
hatását gyengítheti. 
e FigyelmeztetéS; 

Fokozott figyelemme!, óvatosan adható beszű
kül! májfunkció, főként cirrhosis esetén és akut szív
elégtelenségben (szükséges az adagok csökkenté
se). 

Aminofillin más xantin-készítményekkel egyide
jűleg nem adható! 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 °C alatt). 
fénytól és nedvességtól védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K-1525 

Hepatikus encephalopathia kezelésére, vala
mint májkárosodás eselén teljes parenterálls táplá
lás komponensenként alkalmazható, különleges 
összetételű aminosavoldat 
e Hatóanyag 

L -isoleucinum 
L-leucinum 
L-lysinium aceticum 
L-lysinum 
L-methioninum 
L-phenylalaninum 
L-threoninum 
L-tryptophanum 
L-valinum 
L-argininum 

8,80 g 
13,60 g 
10,60 g 

7,51 g 
1,20 g 
1,60 g 
4,60 g 
1,50 g 

10,60 g 
8,80 g 



L-ltistidinum 
Glycinum ( Acidum aminoaceticum) 
L-alaninum 
L-prolinum 
Acidum L-asparticum 
Acidum L-asparaginicum 

monohydricum 
Acidum L-asparaginicum 
Acetylcysteinum 
L -cysteinum 
Acidum L-glutaminicum 
L-ornithinium chioratum 
L-ornithinum 
L-serinum 
Acetyltyrosinum 
L-tyrosinum 

4,70 g 
6,30g 
8,30 g 
7,10 g 
2,50 g 

0,55 g 
0,48 g 
0,80 g 
0,59 g 

5,7 g 
1,66 g 
1,30 g 
3,7 g 

0,86 g 
0,70 g 

Aqua dest. pro inj. ad. 1000,0 ml 

Etektrofitkoncentráció: mmof/1 
Cl- 10 
Acetát· 51 
Osszaminosav tartalom: 100 g/1 
ÖssZnitrogén tartalom: 15,3 g/l 
a-aminonitrogén tartalom: 11,2 g/l 
Energiatartalom: 1700 KJ/1 (400 kcal) 
Ozmolaritas: 875 müsm/1 
pH: 5,5---6,5 

O Javallat 
A hepatikus encephalopathia (májcoma) meg

előzése és kezelése. Fenyegető és kialakult 
hepatikus encephalopathiában szenvedő májbete
gek részleges és teljes parenterális táplálása. Sú
lyos májkárosodás, májelégtelenség eselén az ami
nosav-egyensúlyzavar rendezése. 
• Ellenjavallat 

Nem májeredetű aminosav-anyagcserezavarok, 
acidosis, hyperhydratatio, hypokalaemia. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan, cseppinfúzióban, cent
rális vénába. 

A szokásos napi adag a szükséglettől függően 
0,7-1,0 g aminosav/ttkg/nap azaz 7-10 ml 
Aminoplasmal Hepa-10% inf./ttkg/nap. 

A maximális napi adag 1,5 g amino
sav/ttkg/nap azaz 15 ml Aminoplasmal Hepa-10% 
inf./ttkg/n&p. 

Az infúzió maximális beadási sebessége- par
enterélis tápláláskor - 1 ml Aminoptasmal Hepa-
1 O% inf./ttkg/óra. 

Ez pl. 70 kg súlyú betegre számítva 25 csepp 
inf./perc adagolási ütem esetén megfelel kb. 70 ml 
inf./óra adagnak. 

Az infúzió beadási sebessége májcomás beteg 
kezelésénél: Ajánlatos a kezelés kezdetén a hatás 
beálltáig gyorsabban, majd lassabban ·adagol ni az 
Aminoplasmal Hepa-10% infúziót. 

Ez pl. 70 kg súlyú beteg nél: 
1-2. órában 150 ml inf./óra ==50 csepp inf./perc 
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3-4. órában 75 ml inf./óra == 25 csepp inf./perc 
5_ órától kb. 45 ml inf./óra = 15 csepp inf./perc. 
Az adagolás a hepatikus encephalopathia ve-

szélyének megszüntéig szükséges. 
o Mellékhatás 

Az ellenjavallat, a javallt adagok és a figyelmez
tetés figyelembevétele mellett nem ismertek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminosav-infúziókat nem szabad gyógysze
rekkel keverni, gyógyszerek vivőoldataként használ
ni a fiziko-kémiai inkompatibilitás veszélye, továbbá 
a fokozott mikrobás kantamináció Iehetásége miatt. 
Az aminosav infúziókhoz hozzáadott ·gyógyszerek 
az aminosavoldat kémiai-fizikai változását okozhat
ják és ennek következtében toxikus reakciók jöhet
nek létre. 

Teljes parenterális táplálás keretén belül ener
giahordozókkal (szénhidrátokkal, zsíremulziókkal), 
ill. elektrolitokkal, vitaminokkal, nyomelemekkel kizá
rólag aszeptikus körülmények között akkor keverhe
tők, ha az egyes komponensek kompatibilitása bi
zonyított. 
• Figyelmeztetés 

A szérum iono9ram-. a ·folyadék- és sav-bázis 
háztartás, valamint a vércukorszint rendszeres el
lenőrzése szükséges. Ezeknek fennálló zavarát kor
rigálni kell. 

A szérum karbamid - és ammóniaszint, vala
mint más fontos anyagcsere paraméterek szigo
rú ellenőrzése szükséges aminosav infúzió adá
sakor. 

Az aminosavak hasznosítása érdekében az 
energiahordozók, valamint elektrolitok a szükséglet
nek megfelelő adagolásáról gondoskodni kell. 

Hyponatraemia és megnövekedett szérumoz
molarilás esetén csak fokozott óvatossággal sza
bad alkalmazni. 

Gyors infúzió adásnál intolerancia, a vesén 
keresztüli aminosav vesztés eselén aminosav 
egyensúlyzavar előfordulhat. 

Veseelégtelenségben az aminosav adagot a 
karbamidnitrogén- és a szérum kreatinin szinthez 
kell beállítani. 

Az aminosav kezelés nem mentesít a hepatikus 
encephalopathia szokásos kezelési módszereitól 
mint a hashajtás, laktulóz és/vagy bélben hatÓ 
antibioticumok (pl. Neomycin) adásátóL Kizárólag 
sértetlen palackban Iévá, tiszta, átlátszó oldatok 
használhatOk fel! 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni nem szabad! 

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejára
ti időn belül szabad felhasználni! 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 °C alatt), 
fénytól védve. 
o Megjegyzés: Fb 
O Törzskönyvi szám: K- 237 5 

AMINOPLASMALPAED5% ·.· ... · 

szérthidrátmelltesil1fúzió 
(1 00 ml; 250 11\1) 

BRAUN · ATCkód ~os.sAo1 

Szénhidrátmentes, 5% aminosavat tartalmazó 
infúzió elektrolitokkal, kora-, újszülöttek, csecse
mők és kisgyermekek parenterálls táplálására. Fe
hérjehiányos állapotok megelőzésére és kezelésé
re, fokozott fehérjekatabollzmus kivédésére, vala
mint teljes parenterális táplálás komponenseként 
alkalmazható. 
• Hatóanyag 

L-isoleucinum 
L-leucinum 
L-lysinium aceticum 
L-methioninum 
L -phenylalaninum 
L-threoninum 
L-tryptophanum 
L-valinum 
L-argininum 
L-histidinum 
Glycinum (Acid um aminoaceticum} 
L-alaninum 
L-prolinum 
Acidum L-asparticum 
Acidum L-asparaginicum 

monohydricum 
L-cysteinium chioratum 

monohydricum l 
Acidum L-glutaminicum 
L-ornithinium chioratum 
L-serinum 
L-tyrosinum 
Acetyltyrosinum 
Kalium hydroxydatum 
Magnesium aceticum tetrahydricum 
Natrium hydroxydatum 

1,40 g 
2,50 g 
4,50g 
0,80 g 
1,90 g 
3,00 g 
0,60 g 
1,60 g 
2,20 g 
3,00 g 
4,90 g 
5,80 g 
2,70 g 
1,90 g 

0,91 g 

1,46 g 
9,80 g 
1,14 g 
1,00g 
0,30 g 
0,86 g 
1,40 g 
0,56 g 
1,73 g 

Natrium disulfit 
Aqua dest. pro inj. 

0,05 g 
ad 1000,0 ml 

Elektrolit tartalom 
Na• 
K• 
Mg++ 
Acetát 
u 

Osszaminosav tartalom: 
Össznitrogén tartalom: 
a-aminonitrogén tartalom: 5,7 g/l 

mmol/1 
44 
25 

2,6 
27 
15 

50 g/1 
7,4 g/l 

Energiatartalom: 850 kJ/1 (200 kcal/l) 
pH: 6,3 
Ozmolarítás: 600 müsm/1 
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o Javallat 
Aminosav- és elektrolitbevitel, kora-, újszülöttek, 

csecsemők és kisgyermekek parenterális táplálásá
ban. 
o Ellenjavallat 

Aminosavanyagcsere-zavarok, veseelégtelen
ség, előrehaladott májelégtelenség, szívelégtefen
ség, kezeletlen shock, tüdő- és agyoedema. A só
és vízháztartás zavarai (pl.: hyperhydi"atatíci',---hypo
toniás dehydratio, hyperkalaemia, hyponatraemia). 
acidosis. 

Nem adható szulfit-túlérzékenység okozta asth
ma bronchialéban. 
o Adagolás 

Kizárólag intravénásan - cseppinfúzióban adha
tó. Az adagolás a beteg szükség!etétól és állapotá
tól függ. 

Napiadagok 
Kora és újszüfötteknek: 1-2,5 g amino

sav/ttkg/nap, azaz 20-50 ml Aminoplasmal paed 
inf./ttkg/nap. 

Születés után az első napokban a kezdeti adag 
1 g aminosav/ttkg/nap azaz 20 ml Aminoplasmal 
paed inf./ttkg/nap. A napi adagot fokozatosan sza
bad emelni. 

Kisgyermekeknek: 2 g aminosav/ttkg/nap, azaz 
40 ml Aminoplasmal paed inf./ttkg/nap. Az infúzió 
beadási sebességél úgy kell megválasztani, hogy a 
kívánt mennyiség lassan, 10-24 óra alatt jusson be. 

Az infúzió maximális sebessége 
Kora- és újszüfötteknek: 0,05 g amino

sav/ttkg/óra azaz 1 ,O ml Aminoplasmal paed 
inf./ttkg/óra. 

Csecsem6knek: 0,075 g aminosav/ttkg/óra azaz 
1,5 ml Aminoplasmal paed inf./ttkg/óra. 

Kisgyermekeknek: O, 1 O g aminosav/ttkg/óra az
az 2,0 _ml Aminoplasmal ped inf./ltkg/óra. 
e Mellékhatás 

Túl nagy adagok, illetve túl gyors infúzió adást kö
vetően hányit~ger, hányás, hidegrázás, kipirulás, me
legségérzés, acidosis, intolerancia és renális veszte
ség okozta aminosavegyensúlyi zavarok. Ilyen ese
tekben az infúzió adását meg kell szüntetni. 

A natrium-diszulfit tartalom miatti túlérzékenység 
okozta asthma bronchiale hányást, hasmenést, 
sípoló légzést, akut asthmás rohamot, eszmélet
vesztést vagy shockot okozhat 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminosav infúziókat nem szabad gyógysze
rekkel ~everni, gyógyszerek vivőoldataként használ
ni a fiZiko-kémiai incompatibilitás veszélye, továbbá 
a fokozott microbás kantamináció lehetősége miatt. 
Az aminosav infúziókhoz hozzáadott gyógyszerek 
az aminosavoldat kémiai-fizikai változását okozhat
ják és ennek következetében toxikus reakciók jöhet
nek létre. 

Teljes parenterális táplálás keretén belül ener
giahordozókkal (Szénhidrátokkal, zsíremulziókkal), 



ill. elektrolitokkal, vitaminokkal, nyomelemekkel kizá
rólag aszeptikus körűlmények között akkor keverhe
tők, ha az egyes komponensek kompatibilitása bi
zonyított. 
o Figyelmeztetés 

A szérum ionogram-, a folyadék- és sav-bázis 
háztartás-, valamint a vércukorszint rendszeres el
lenőrzése szükséges. Ezeknek fennálló zavarát a 
kezelés megkezdése előtt korrigálni kelL 

A szérum karbamid- és ammania szint, vala
mint más fontos anyagcsere-paraméterek szigorú 
ellenőrzése szükséges aminosav infúzió adásakor. 

Az Aminoplasmal paed infúzió nem tartalmaz 
szénhidrátot, amely az aminosavak hasznosításá
hoz elengedhetetlen. A szükségletnek megfelelő 
energiahordozák adagolásáról gondoskodni kell. 

A natrium-diszulfit reakcióképes vegyület. Arra 
kell számítani, hogy a készftménnyel beadott thi
amin (81-vitamin) leépül. 

Megnövekedett szérum ozmolaritás esetén foko
zott óvatossággal szabad alkalmazni. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő, tiszta, átlát
szó oldat használható! A megbontott infúziós olda
tot félretenni és később felhasználni nem szabad! 

A gyógyszert a csomagalásan feltüntetett lejára
ti időn belül szabad felhasználni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25°C alatt). 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: K ~231 6 (100 ml) 

K ~231 7 {250 ml) 

AMINÖSTERIL KE 10% irifllzió. .•· · •. 
(500ml; 1000 1111) 

FRESENJUS ··~~c ~~d;:·éösB"Áö1·: 

Elektrolit~ és szénhidrátmentes 10% aminosav 
tartalmú infúzió. 1000 ml oldat 100 g aminosavat tar
talmaz. Mivel az oldatban nincsenek elektrolitok és 
szénhidrátok, azok pótlása az egyéni szükséglet fi
gyelembe vételével történhet 
• Hatóanyag 

L-isoleucinum 
L-leucinum 
L-lysinum monoacetlcum 
(megfelel 6,60 g L-lysinumnak) 
L-methioninum 
L-phenylalaninum 
L-threoninum 
L-tryptophanum 
L-valinum 
Argininum 
L-histidinum 
G lydnum {Acidum aminoaceticum) 
L-alaninum 
L-prolinum 

S,OOg 
7.40 g 
9,31 g 

4,30 g 
5,10 g 
4.40 g 
2,00 g 
6,20 g 

12,00 g 
3,00 g 

14,00 g 
15,00 g 
15,00 g. 
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Acidum aceticum 99% 
Aqua dest. pro inj. 

Összaminosav tartalom: 
Össznitrogén tartalom: 
Elméleti ozmo!aritás: 
Titrációs aciditás: 
pH• 

e Javallat 

5,28 g 
ad 1000 ml 

100 g/1 
16,40 g/1 

1006 mOsm/1 
20-62 mmol NaOH/1 

5,3-6,0 

Részleges parenterális táplálás. Teljes parente
rális táplálásra megfelelő kaláriatartalmú oldatokkal 
(zsfrernulziók és szénhidrát oldatok), valamint elekt
rolitokkal együtt alkalmas. 
• Ellenjavallat 

Aminosav- anyagcsere zavarok, metabolikus 
acidosis, súlyos vesefunkciózavar (oliguria, anuria), 
súlyos májelégtelenség, dekompenzált szfvelégte
lenség, hyperhydratio, hypokalaemia. A plazma 
hyperozmolaritása és hyponatraemia esetén elóvi
gyázatosan kell eljárni. 
o Adagolás 

Kizárólag intravénásan, cseppinfúzióban. 
Felnóttek számára 
Az adagolás az aktuális aminosav- és folyadék

szükségletnek feleljen meQ. Parenterálls táplálás 
keretében a 40ml/ttkg/nap össz-folyadékbevitelt 
csak kivételes esetben szabad túllépni. 

Általában szükséges napi adag: 1,0-1 ,5 g ami
nosav/ttkg/nap azaz 10-15 ml Aminesteril KE 1 O% 
inf./ttkg/nap. 

Átlagos napi szükséglet: 1,3 g am ina~ 
sav/ttkg/nap azaz 13 ml Aminosterit KE 10% 
inf./ttkg/nap. 

Maximális napi adag: 2 g aminosav/ttkg/nap az
az 20 ml Aminesteril KE 10% inf./ttkg/nap, vagyis 

70 ttkg-os betegnél: 140 g aminosav/nap azaz 
i400 ml Aminesteril KE 10% inf. naponta. 

Maximális infund;::.lási sebesség: O, 1 g amino
sav/ttkg /óra azaz 1,0 ml Arninasteril KE- 10% 
inf./ttkg/óra, vagyis 70 ttkg-os betegnél: 7,0 g ami
nosav/óra azaz 70 ml Arninasteril KE 10% inf./óra. 
e Mellékhatás 

A javallatoknak megfelelő alkalmazás, az ellen
javallatok figyelembevétele, illetve az előirt adago
lás betartása eselén mellékhatások nem várhatók. 
Az oldat túl gyors infundálása esetén hidegrázás, 
émelygés és hányás következhet be, valamint a 
renális veszteségek miatt következményes amino
savegyensúly-zavar jöhet létre. 

Túl nagy infundálási sebesség eselén perifériás 
vénakárosodás következhet be (ügyelni kell a plaz
maozmolaritásra). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A fertőzés és az inkompatibilitás veszélye miatt 
az aminosavinfúziókat nem szabad gyógyszerek vi
vőoldataként használni. Ha mégis szükséges 
gyógyszerek hozzáadása, akkor az csak a sterilitás 
szabályait gondosan betartva, jól összekeverve és 

mindenekelótt a kompatibilitásra ügyelve történ
het. Az Aminosterit KE 10% elektrolit- és szénhid
rátmentes oldatot gyógyszerek hozzáadása után 
tilos tárolni. 
e Figyelmeztetés 

A folyadék- és sav-bázi"s háztartás, valamint a 
szérum ionogr"am rendszeres ellenőrzése szüksé
ges. Ezeknek fennálló zavarát a kezelés megkezdé
se elött kOrrigálni kell. 

Beszűkül! májfunkciójú betegek esetében az 
aminosavinfúzió adása során a szérumammónia
szint és más fontos anyagcsereparaméterek szigo
rú ellenőrzése szükséges. 

Más infúziós oldatokkal történő keverés esetén, 
illetve egyéb manipulációknál fertőzés veszélye áll 
fenn. 

Kizárólag sértetlen palackban lévó, tiszta, szín
telen, legfeljebb gyengén sárgás oldat alkalmaz
ható! 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni nem szabad! 

A gyógyszert csak a csomagalásan feltüntetett 
lejárati időn belül szabad alkalmazni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 °C alatt), 
fénytól védve. 
o Megjegyzés: Fb 
O Törzskönyvi szám: K ~ 2167 (500 ml) 

K- 2168 (1000 ml) 

Légzési reflex stimuláló készítmény. 
o Hatóanyag 

1 ml ammania soluta 1 O% (pólyázott) ampullán
ként. 
e Javallat 

Ájulás esetén elsósegélynyújtásra. 
• Ellenjavallat 

Nincs adat. 
• Adagolás 

Szükség estén 1 ampullát feltörve tartalmát be
lélegeztetni. 
e Mellékhatás 

Az ammónia gőz lenyelése nagy koncentráció
ban oesophagus perforatiót (később stricturát), 
convulsiót, shockot, pneumanitist okozhat. (lásd Fi
gyelmeztetés is!) 
e Figyelmeztetés 

Erősen irritáló, lenyelni nem szabad. Nagy kon
centrációban való belégzése tüdőoedemát okozhat 
Conjunctivitis, átmeneti vakság, asphyxia, glottis 
görcs is felléphet 

T ú/adagolás: Amennyiben a beteg lenyelte az 

ammóniagőzt (tüneteket lásd a Me!lékhatások és a 
Figyelmeztetés!) itassunk vele vizet. 

Gyomormosás és hánytatás tilos! Shock és 
asphyxia elhádtására tüneti kezelés szükséges. 

Eltartás: 20°C alatt. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 13376 

A.rvirlllöi'JiuNI•cf:jLoí=l'Afi)Mso:sl!f:. 
t~éii:ii!I'I'Bí!l~!l~ii"?J•tiol<f > · ··· 

Elősegíti a hurutus váladék oldódását és kiürülését 
A májban karbamiddá alakul és a felszabaduló 

HCI fix bázisokat köt meg. Az általa előidézett aci
dosis a vizeletfertőtlenítők hatását növeli. 
e Hatóanyag 

500 mg ammonium chioratum bélben oldódó 
drazsénként 
e Javallat 

Metabolikus alkalosis. A vizelet savanyítását 
igénylő állapotok. Légúti hurutokban adjuvánsként. 
e Ellenjavallat 

Máj-, ill. veseelégtelenség, hyperchloraemiás 
acidosis. 
O Adagolás 

Felnófteknek napi adagja 4--8 g (4-szer 2-4 
drazsé), legfeljebb három egymás utáni napon ál. 
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• Mellékhatás 
Elsősorban nagy adagoktól étvágytalanság, há

nyinger, hányás, gyengeség, aluszékonyság, szom
júság, fejfájás, hyperventillatio, hyperchloraemiás 
acidosis, hypokalaemia. Ammóniaintoxikáció ese-
tén zavartság, hallucinació, delirium. 
O Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: acetazolamiddal (acidosist 
okoz, az acetazolamid hatását csökkenti) 

óvatosan adható: 
~ bázikus jellegű gyógszerekkel (a vizeletet 

savanyítja, ezáltal kiürülésüket fokozza); 
~savas jellegű gyógyszerekkel (ezek kiürülését 

gátolja}. 
Eltartás: légmentesen elzárva. 

e Megjegyzés: Vn 
O Törzskönyvi szám: Tsz.: 11668 

·'AMoci..E:I'J·eoll;s2:o~ill~iizlólioi 
{l!o•riil) 

Az amoxicillin széles spektrumú, félszintetikus 
penicillin. Antimicrobás hatása hasonló az ampi
cillinéhez. Savas közegben stabil, ezért orális ada-



goláskor hatékony marad. A szérum csúcsszintjei 
az első hat órán át egyenletesen, hozzávetőleg az 
ampicillin szin!ek kétszeresét érik el. Kiválasztása a 
vesén át, gromeru!usfiltrációval és tubuláris szekré
cióval történik. 
• Hatóanyag 

4 g amoxycillinum (amoxici!lin trihidrát formájá
ban), 36 g· porban, me ly 80 ml szuszpenzió készí
tésére alkalmas. A por 30,3 ·g szacharózt tartal
maz. 
e Javallat 

Valamennyi amoxiciiJinre érzékeny Gram
negativ kórokozó (Haemophifus influenzae, 
Escheríchia coli, Proteus mirabi/is, Neisseria gonor
rhoeae, N. meningitidis, salmonella, shíge!la fajok), 
valamint Gram-pozitív kórokozók (streptococcusok 

beleértve az Enterococcus faeca/ist 
Streptococcus pneumoniae és a peniclllinázt nem 
termelő staphylococcusok, egyes enterobacter 
fajok) által okozott fertőzések. 

Alsó légúti fertőzések gennyes köpettel. Akut 
bronchitis, bronchiolitis és pulmonitis. Akut epiglotti
tis, otitis media, paranasalis sinusitis. A krónikus 
bronchitis akut fellobbanásai, főleg pneumococcu
sos monoinfectiók. Csak bizonyított érzékenység 
esetében: húgyúti fertőzések, epeúti, emésztőszervi 
fertőzések, purulens meningitis, baktériumos endo
carditis, septicaemia, peritonitis. Typhus abdomi
nalis, valamint paratyphus, ha kloramfenikol nem al
kalmazható. Súlyos kevert fertőzések, gentamicin ti
pusú bázikus aminoglikozid antibioticumokkal kom
binációban. 
• Ellenjavallat 

Abszolút ellenjavallat a penicillinek iránti túlérzé
kenység, súlyos májelégtelenség, az amoxicillinnel 
szemben rezisztens, főként pseudomonas és 
staphylococcus törzsekkel való fertőzések. 

Relatív ellenjavallat a cefalosporinokkal szembe
ni túlérzékenység, a fertőzéses mononucleosis, va
lamint a lymphatikus leukaemia másodiagos fertő
zései. 
e Adagolás 

5 ml szuszpenzió 250 mg vízmentes amoxicillint 
tartalmaz. 

Gyermekek szokásos adagja napi 50-60 mgl 
/ttkg. 
A testtőmegtól függő adagolás! a következő táblá

I 

tlkg napi adag napi adag ml adag ml 
mg szuszpenzió szuszpenzió 

5 250-300 5-ó 1,2-1,5 
10 500-600 10-12 2.5-3 
15 750-900 15-18 3,8-4,5 

20 1000-1200 20-24 5-ó 

25 1250-1500 25-30 6,3-7,5 

30 1500-1800 30-36 7,5-9 
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A napi adagot 4 egyenlő részre osztva rendsze
resen, 6 óránként kell beadni. {Az adagot éjjel is be 
kell adni.} Indokolt esetekben az adagokat meg le
het kétszerezni. Az adagolást a láz és a betegség 
klinikai tüneteinek megszúnése Után még legalább 
3 napon át folytatni kell. A gyógyszert étkezés -köz
ben kell bevenni. A táPlálék nem befolyásolja a 
gyógyszer hatékonyságát. 

A szuszpenzió elkészítése 
A szuszpenzió a porból a gyógyszertárban ké

szül a gyógyszer kiszolgáltatása előtt. Két részlet
ben 57 m! desztillált vizet kell a porra önteni és 5--1 O 
percig kell rázogatni. Ilyen módon 80 ml homogén 
szuszpenzió jön létre, amely hűvös helyen (5--15 °C), 
fénytől védve tartandó és 7 napon belül felhaszná
landó. A szuszpenziót minden adagolás előtt fel kell 
rázni. 
• Mellékhatás 

Exanthema, urticaria, viszketés. Nagyon ritkán 
Stevens-Johnson- és Lyell-syndroma, gastrointesti
nalis zavarok, hányás, hasmenés, nausea, haemor
rhagia. Egyes esetekben mentális és idegrendszeri 
rendellenességet, a vérképzés és májműködés za
varát észlelték. · 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
-bakteriosztatikus chemotherapeuticumokkal (a 

készítmény antibakteriális hatása gyengülhet); 
- digoxinnal ( a digoxin felszívódás növeked

het): 
- diu~eticumokkal {amoxicil!in szérumszint csök

kenése fordulhat elő); 
- allopurinollal (allergiás bórkiotések előfordulá

si gyakorisága nagyobb); 
- probeneeiddel {csökken az amoxicillin kivá

lasztása); 
- vérzéscsökkentő szerekkel { vérzéshajlam erő

södhet). 
Zavarhatja a vércukor és az urobilinogén kimuta

tását. 
• Figyelmeztetés 

Penicillin és cefalosporin származékokkal ke
resztallergia előfordulhat. 

Az antibioticum adása során rezisztens kóroko
zók elszaporodhatnak. 

Beszűkül! vesefunkció esetén a gyógyszer ku
mulálódhat, ezért ilyen esetekben a normál kezdő 
adag bevétele után, amennyiben szükséges, az 
adagot csökkenteni kell. 

Hosszantartó adagolásnál a máj- és vesefunk
ció, valamint a vérképző rendszer időleges ellenőr
zése ajénlott. 

Cukorbetegeknél a szirup szacharóz tartalmát is 
figyelembe kell venni. 

Eltartás: hűvös helyen (5-15 °C) fénytól védve. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1945 

AMOXICILLIN 4 g/80 rrilppr . 
szirupll!!z (80 ml) 

AMOXICILLIN 250rrig kapszilla 
(10x; 2!Jx) 

BIOGAL ATC- kÓd:_'-jo'1 C'Aö4 

Széles spektrumú, becterieid hatású, savstabil, 
félszintetikus aminepenicillin származék. 

Antibacteriális hatását a baktériumok sejtfalszin
tézisének gátlása révén fejti ki. 

A szerkezetileg ugyanebbe a csoportba tartozó 
ampicillinnél kedvezőbb farmakokinetikai tulajdon
ságokkal rendelkezik, mely para helyzetű hidroxil 
csoportjának köszönhető. 

Antimicrobás hatása hasonló az ampicillinéhez. 
Az amoxicillin gyorsan és kiválóan felszívódik. A 

felszívódási hányad értéke kb. a dózis 90%-a. Az al
kalmazott dózis nagysága és a felszívódás mértéke 
arányban áll egymással. 

Ampicillinhez hasonlítva magasabb szérumszin
tet biztosít. Maximális szérumszint 500 mg per os 
adag után kb. 5 ~g/ml. 

Felezési ideje 1-1 ,5 óra. Fehérjekötődése 

17-20%. 
Az amoxicillin kiválasztása a veséken keresztül 

történik glomerulusfiltrációval és tubuláris secretió
val. A dózis 50-70%-a véltazatlan formában jelenik 
meg a vizeletben. 

Jól penetrál a szövetekbe és a testfolyadékok
ba, kivéve az agyszövetet és a gerinevelót A gyul
ladás fokozza a penetrá,efót. 
• Hatóanyag · 

Porszirup: 4 g amoxycillinum (4,59 g amoxy
cillinum trihydricum formájában) 40 g porban, 
amely 80 ml szirup készltésére alkalmas. A készít
mény 34 g szacharózt tartalmaz. Az ek~észített 
szirup ml-enként 50 mg amoxicillint tartalmaz. 

Kapszula: 250 mg amoxycillinum (286,7 mg 
amoxycillinum trihydricum formájában) kap
szulánként. 
• Javallat 

Valamennyi amoxici!linre érzékeny Gram
negatív kórokozó (H. influenzae, E. coli, Proteus 
mirabilis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria menin
gitidis, salmonella, shigella fajok), valamint Gram
pozitív kórokozók (streptococcusok- beleértve az 
Enieracoccus faecafist is-Streptococcus pneumani
ae és a penicillinázt nem termelő staphylococcusok, 
egyes enterobacter fajok)_ által okozott fertőzések 
kezelésére. 

Az alsó és felső légutak, fül-, orr-, garat, epehó
lyag és epeutak, gyomor-bél traktus. bór és lágyré
szek, húgyúti és nógyógyászati fertőzések kezelé
sére -és bacterialis eredetű endocarditis megelőzé
sére szaigáL 
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e Ellenjavallat 
Súlyos gyomor és bélmúködési zavarok {há

nyás, hasmenés). 
Ismert penicillin allergia és/vagy cefalosporin al

lergia. 
Mononucleosis infectiosában és lymphoid 

leukaemiában a bacterialis fertőzéseket nem cél
szerű amoxicillinnel kezelni az esetlegesen előfor
duló nem feltétlenül allergiás reakción-alapUló mor
billiszerú bórtünetek megjelenése miatt. 

Különös óvatosság szükséges allergiás asthmás 
anamnesis esetén. 
• Adagolás 

Porszirup 
Szokásos napi adagja gyermekeknek 50 mg!ttkg 

3--4 adagra elosztva az alábbiak szerint. (Adagolási 
időköz általában 6-8 óra. A szirupot használat előtt 
jól fel kell rázni. Célszerű a gyógyszert étkezés köz
ben bevenni). 
Gyermekek 

kora 

3 hónap 

3-6 hónap 
0,5-1 év 

1-3 év 
3-6 év 

6-14 év 

Adagolási 

gyakoriság 
3-szar 

3-4-szer 

3-szor 
3-4-szer 

3-szor 

3-4-szer 

A gyógyszer 

mennyísége 
1 2ml 

2ml 

4ml 
4ml 

6ml 

6-10m! 

A szirup elkészítése: az üveget lassan, óvatosan 
rázás nélkül a címkén található jeiig töltjük ivóvízzel 
(csecsemők esetén frissen kiforralt és lehotött víz
zel). 

A csavaros kupakkal lezárt üveget néhányszor 
erősen összerázzuk, mlg egyenletes szirupot nem 
kapunk. 

Az üveg tartalma minden használat előtt felrá
zandó. 

Kapszula 
Szokásos adagja iskoláskorú gyermekeknek 50 

mg/ttkg/nap 3-4 részre elosztva. 
Súlyos esetekben, ill. kevésbé érzékeny kóroko

zók esetén a napi dózist kétszeresére, ill. többszö
rösére lehet növelni. 

Szakésos adagolási időköz 6-8 óra. 
A kúra időtartama: a kezelést minimum 5 napig 

kell folytatni, ill. a tünetmentesség elérése után még 
két napig. 
o Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: enyhe átmeneti jel!e
gú bó_relváltozások (urticaria, bőrpír, morbilliform és 
maculopapulosus exanthemák, amelyhez viszketés 
és gyógyszerláz is társul}, de súlyos anaphylaxiás 
shock is előfordulhat. 

Enyhe gyomor- és bélpanaszok (émelygés, há
nyás, hasme_nés). A szájnyálkahártya gyulladása. 

Ritkán reverzibilis anaemia, thrombocytopenia, 
eosinophilia, leukopenia és a májfunkciós paramé
terek átmeneti emelkedése előfordulhat. 



e Gyógyszerkölcsönhatás 
Lásd Amoclen. 

e Figyelmeztetés 
Penicillin és cefalosporin származékokkal ke

resztallergia előfordulhat. 
Az antibioticum adása során a rezisztens kór

okozók elszaporodhatnak. 
Beszűkült vesefunkció eselén a gyógyszer 

kumuládódhat, ezért ilyen esetekben a normál kez
dő adag bevétele után, amennyiben szükséges, az 
adagot csökkenteni kell. 

Hosszantartó adagolásnál a máj- és vesefunk
ció, valamint a vérképzőrendszer időleges ellenőr
zése ajánlott. 

Cukorbetegeknél a szirup szacharóz tartalmát is 
figyelembe kell venni. 

Eltartás: hűvös helyen, fénytól védve. 
O Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3378 (4 g/80 ml por 
sziruphoz); Tsz.: 3784 (250 mg kapszula) 

AMOXICILLIN 75o; rng ti!~ lettá .·.•·. 

(10x; 20x) ....... . 
AMOXICIÚLIN.lOOdtJ1gtafíletta .••. • •• 

1
••. 110x; 2ox) 
BIOGÁL .. 

:• 

:<' ··-- .:<:-::>.":" "·'< < ":.·. 

· · :';·;:~~~:-~6·~rs-~·1:8;J~~-;,: 
Széles spektrumú, baktericid hatású, savstabil, 

félszintetikus aminepenicillin származék. 
Antibacteriális hatását a baktériumok sejtfalszin

tézisének gátlása révén fejti ki. A szerkezetileg 
ugyanebbe a csoportba tartozó ampicillinnél kedve
zőbb farmakokinetikai tulajdonságokkal rendelke
zik, amely para helyzetű hidroxil csoportjának kö
szönhető. 

Antimicrobás hatása hasonló az ampicillinéhez. 
Az amoxicillin gyorsan és kiválóan felszívódik. A 

felszívódási hányad értéke a dózis kb. 90%-a. 
Ampicillinhez hasonlítva magasabb szérumszintet 
biztosít. A maximális szérumszint 500 mg per os 
adag után kb. 5 !!gimi. 

Felezési ideje 1-1 ,5 óra. Fehérjekötődése 
17-20%. Az amoxicillin kiválasztása a veséken ke
resztül történik glomerulusfiltrációval és tubuláris 
szekrécióvaL A dózis 50-70%-a változatlan formá
ban jelenik meg a vizeletben. 

Jól penetrál a szövetekbe és a testfolyadékok
ba, kivéve az agyszövetet és a gerincvelőt A gyul
ladás fokozza a penetráció!. 
• Hatóanyag 

750 ill. 1000 mg amoxycillinum (861 ill. 1148 mg 
amoxycillinum trihydricum formájában) tablettán
ként 
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e Javallat 
Valamennyi amoxicillinre érzékeny Gram

negatív kórokozó (H. influenzae, E. coli, Proteus 
mirabi/ís, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria menín
gitidis, salmonel_la, shige!la fajok), valamint Gram
pozitív kórokozók (streptococcusok beleértve az 
Enterococcus faecalist is - Streptococcus pneumo
níae és a penicillinárt nem termelé staphylococcu
sok, egyes enterobacter fajok) által okozott fertőzé
sek gyógykezelésére. Így kiválóan alkalmas az alsó 
és felső légutak, fül- orr-, garat, epehólyag és epeu
tak, gyomor-béltraktus, bór és lágyrés~ek fertőzése
ire, húgyúti és nógyógyászati fertőzésekre. Bakteri
ális eredetű endocarditis megelőzésére. 
o Ellenjavallat 

Súlyos gyomor- és bélmúködési zavarok (há
nyás, hasmenés). 

Ismert penicillinallergia és/vagy cephalosporin 
túlérzékenység. Mononucleosis infectiosában és 
lymphoid leukaemiában a bacterialis fertőzéseket 
nem célszerű amoxicillinnel kezelni az esetlegesen 
előforduló, nem feltétlenül allergiás reakción alapuló 
morbilliszerű bórtünetek megjelenése miatt. Külö
nös óvatosság szükséges allergiás asthmás anam
nesis esetén. 
• Adagolás 

t:tkezés a felszívódás! nem befolyásolja, de a 
mellékhatások csökkentése érdekében célszerű a 
készítményt étkezés közben bevenni. 

Felnőtteknek és 12 évnél idősebb gyer
mekeknek napi 1 ,5-3 g amoxicillin 3-4 egyenlő ada
gra elosztva. 

Súlyosabb esetekben a napi dózis 6 g-ra növel
hető, napi 3-4 adag ra elosztva. 

12 évnél fiatalabb gyermekeknek a 750 mg-os 
és 1000 mg-os tabletta nem adható! 

A kezelést minimum 5 napig kell folytatni, ill. a 
tünetmentesség elérése után még 2 napig. 

Szövődménymentes akut húgyúti fertőzésekben 
nőknek egyszeri 3 g {3 db 1000 mg-os tabletta) 
bevétele javasolt. 

Csökkent vesemúködés eselén az adagolási 
időközök hosszabbak. 
Plazma kreatinin Adagolás 
70-265 flmol/1 ( 0,8--3,0mg/100ml} napi 3-4 szer 

1db 750 mg-os tabi. 
265--350 jlffiOI/1 (=3,0-4,0mg/100ml) napi 3-szor 

1 db 750 mg-os tabi. 
350 flmol/1 (=4,0 mg felett) napi 2-szer 

1 db 750 mg-os tabi. 

o Mellékhatás 
Túlérzékenységi reakciók: enyhe átmeneti jelle

gű bór-elváltozások {urticaria, bőrpír, morbilliform és 
maculopapulosus exenthemák, amelyhez viszketés 
és gyógyszerláz is társul), de súlyos anaphylaxiás 
sokk is előfordulhat. 

Enyhe gyomor- és bélpanaszok (émelygés, há
nyás, hasmenés). 

A szájnyálkahártya gyulladása. Ritkán reverzibi
lis anaemia, thrombocytopenia, eosinophilia, 
leukopenia és a májfunkciós paraméterek átmeneti 
emelkedése előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Lásd Amoxicillin por sziruphoz. 
e Figyelmeztetés 

Terhességben - ha az eset súlyossága antibi
oticum adást igényel, és a kórokozó érzékeny 
amoxicillinre - az előny/kockázat mérlegetésével 
adandó. Kis mennyiségben átmegy az anyatejbe, a 
kezelt anya ne szoptasson. 

Eltartás: 25 oc alatt, fénytól védve, száraz 
helyen. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3785 (750 mg tablet
ta); Tsz.: 3787 (1000 mg tabletta 

ÍÚ\IIl:lXíCil:tilíl>f>HARI'v'IAiil'r••·· 
5oo in9 l<a~szÜia(3dx) ...... . 

Alv'loxfC:!l.l..I.~I'H~RM.ll\ll'r·.·········· 
. 1000 mg•tafílett<f(10x) .· 

PHARMAVif. • : .A. re kód:JőJö'A.ó4 ··· 
Az amoxiiJin széles spektrumú, becterieid hatá

sú antibioticum, mely a penicillinhez hasonlóan ha
tását a baktériumsejtfal murein szintézisének gátlá
sával fejti ki. Hatásspektruma a következő kóroko
zókra terjed ki: pneumococcusok, streptococcusok, 
penicillinázt nem termelő ,st~phylococcusok, en!er~
coccusok, Haemophi!Ús mffuenzae, Eschenchta 
cofi, clostridiumok, Neisseria meníngitidis, Neisseria 
gonorrhoeae, Proteus mirabifis, salmonellák, shigel
lák, serratiák. 

Az orálisan adott amoxicillin szinte teljesen fel
szívódik (90%). Felszívódása más szélesspektrumú 
penicillinszármazékokét (pl. az ampicillinét) lénye
gesen meghaladja. 1000 mg amoxicillin adása után 
2 órával a szérum csúcskoncentráció értéke 8-12 
J.lg/ml közótl van, a szérumban mért felezési idő 1-2 
óra. 7 órán belül az amoxicillin 60-70%-a mikrobio
lógiailag aktív formában a vizelettel választódik ki. 
e Hatóanyag 

500 mg, ill. 1000 mg amoxycillinum (trihidrát for
májában} kapszulánként ill. tablettánként. 
e Javallat 

Amoxicillinre érzékeny baktériumok okozta fertő-
zések: 

-a felső és alsó légutak fertőzései; 
- húgy- ivarszervi fertőzések; 
- a gyomor-béltractus, az epeutak fertózéses 

gyulladásai, beleértve a typhus! is; 
- egyéb súlyos fertőzések, pl.: sepsis, endo

carditis, osteomyelitis, meningitis; 
- bór és lágyrész fertőzések. 
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o Ellenjavallat 
Bizonyított vagy feltételezett penicillin és/vagy 

cefalosporin allergia. 
A mellékhatások felerősödése miatt ugyancsak 

ellenjavallt mononucleosisban (Pfeiffer féle mirigy
lázban) és lymphoid leukaemiában. 6 éven aluli 
gyermekeknek nem adható. 
o Adagolás 

A kapszulát vagy tablettát sok fo1ya·dék:K81 kell 
bevenni. A gyógyszer bevételét nem kell étkezés
hez kötni. 

6-12 év kózőtti gyermekek szokásos napi adag
ja 2-szer 500 mg (2-szer 1 kapszula, ill. 2-szer 1/2 
tabi.). 

Feln6ttek és 12 éven felü N fiatalkorúak sz okásos 
napi adagja: enyhébb esetekben 3-szar 500 mg, 
súlyosabb kórképekben 3-szar 1000 mg (3-szor 
1/2-1 tabi., ill. 3-szar 1-2 kapszula). Igen súlyos 
esetekben a napi adag a kétszeresére emelhetö 
(napi 6 g, 3-4 adagra elosztva). 

A kezelés időtartama általában7-10 nap, mivel 
a kezelést a betegség tüneteinek megszünését kö
vetően még 3 napig kell folytatni. Streptococcus fer
tőzésekben a kezelés időtartama legalább 1 o nap 
legyen. 

Beszúkült vesefunkció eselén felnőtteknek a 

köveit~ező l l -----,:;;;;;;;;,;;---

clearance 
(mlfmin) 

(mg/100 ml) 

30 lelett kisebb mint 2,0 
20-30 közölt 2,0-4.0 

szokásos adag< 
2-szer 1 tabi., ill. 
2-szer 2 kapsz.fnap 

kisebb mint 20 nagyobb mint 4,0 2-szer 1/2 tabi, ill. 
2-szer 1 kapsz.fnap 

e Mellékhatás 
Általában ritkák, enyhék, múló !efolyásúak. Túl

érzékenységi reakciók ritkábban lépnek fel, mint 
parenterálisan adott penicillin esetén. 

A leggyakoribb allergiás jelenség a bőrreakció: 
urticaria, exanthema, erythema és egyes esetekben 
multiform vagy exfoliativ dermatitis. Igen ritkán inter
stitiális nephritis és anaphylaxiás shock is előfordul
hat. Ezen reakciók felléptekor a kezelést azonnal 
meg kel! szakítani. 

Az amoxicillin gyomor- bélrendszeri mellékhatá
sai más antibioticumokéhoz képest általában eny
hébbek. Egyes esetekben enyhe stomatitisről, glos
sitisről, ritkábban a nyelv sötétes elszíneződéséról 
számoltak be. Felléphet enyhe hasmenés is, mely 
legtöbbször a kezelés folytatása során elmúlik. 

Súlyos és hosszantartó hasmenés azonban 
antibioticum-függő, álhártyás colitis kialakulását je
lentheti, és ez életveszélyes is lehet. Ezért ezekben 
az esetekben a gyógyszer adását azonnal meg kell 
szüntetni, a kórokozó kimutatása, valamint speciális 
kezelés (pl. vankomicin, per os 4-sze r 250 mg/nap) 



szükséges. A tünetek a kezelést követően hetek 
múlva ls jelentkezhetnek. A beteget figyelmeztetni 
kell, hogy Ilyen esetben újra jelentkezzen a kezelö
orvosnáL Peristalticát gátló gyógyszerek adása el
lenjavallt. 

További ritka mellékhatások a vérképzés zaVa
rai, pl. anaemia, thrombocytopenia, eosinophilia, ill. 
nagyon ritkán agranulocytosis. Ezek a kezelés meg
szakításakor reverzibilisek. 

Egyes esetekben a szérum transzaminázok 
(SGOT) szintjének emelkedését észlelték. 

Epilepsia, meningitís, valamint beszúkOit vese
funkció esetén, - mint más, magas plazmaszinttel 
járó penicillinnel folytatatoU kezelésben - a neuro
toxikus jelenségek (pL görcsök) fellépésének koc
kázata emelkedett. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- bacteriostatikus antibioticumokkal (pl. tetracik

linnel, kloramfenikollal, a készítmény antibacteriális 
hatása gyengülhet). 

óvatosan adható együtt: 
- antacidokkal (az amoxicillin felszívódása csök

ken), 
- kumarinnal (nagydózisú amoxicillin terápia 

esetén véralvadászavar léphet fel); 
- orális fogamzásgátlókkal (hatásuk csökken

het); 
- allopurinollaí {gyakrabban alakul ki exanthe

ma, mint csak amoxicillin szedésekor). 
e Figyelmeztetés 

Igen ritkán orális penicillin kezelésesetén is leír
tak súlyos allergiás reakciókat, az anaphylaxiás 
shockot is beleértve. Ezért a kezelés megkezdése 
előtt a korábbi túlérzékenységi reakciókról a beteget 
ki kell kérdezni. 

Más antlbioticum kezetéshez hasonlóan rezisz
tens mikroorganismusok - beleértve a gombákat is 
- szaporadhatnak el, ezért folyamatos mikrobiológi
ai kontroll szükséges. Felülfertözés felléptekor az 
antibioticum adását meg kell szakítani, és megfele
lő kezelést kell kezdeni. 

Hosszas kezelés esetén szükséges a máj- és a 
vesefunkció, valamint a haernapoetikus rendszer 
időszakos ellenőrzése. 

Amoxiclllin súlyos májműködési zavarban szen
vedő betegnek csak óvatosan adható. 

Elővigyázat szOkséges asthma bronchiafében, 
urtleariában és szénanáthában. 

Károsadott vesemúködés esetén az adagokat 
az előzőekben leírtak szerint kell csökkenteni. 

Gonorrhoea kezelésekor syphilis egyidejű elő
fordulásának gyanúja miatt a kezelés megkezdése 
előtt sötétlátóteres mikroszkópos vizsgálat, vala
mint 4 hónapon keresztül havonta szerológiai vizs
gálat elvégzése szükséges. Makacs ill. súlyos fer
tőzések eselén a magasabb adagok adása inda~ 
kolt. 
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Terhességben- ha az eset súlyossága antibioti
cum adást igényel és a kórokozó érzékeny amoxicil
linre- az előny/kockázat mérlegelésével adandó. 

Kis mennyiségben átmegy az anyatejbe, a ke
zelt anya ne szoptasson. 

Vizeletcukor meghatározásnál (Benedikt és 
Fehling módszer) az amoxicfllin téves pozitív értéket 
okozhat. 

Túladagolás: Tüneti kezelést kell végezni. 
Eltartás: szabahőmérsékleten (25 °C alatt) 

fénytól védve, száraz helyen. 
o Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 4127 (5ŰO mg kapszu~ 
la); Tsz.: 3880 (1000 mg tabletta) 

e Hatóanyag 
500 mg ampicillinum (531. mg ampicillinum natr

eium formájában) 
• Javallat 

Széles spektrumú penicillin, a Gram-negativ és 
Gram-pozitív mikroorganizmusok igen széles köré
veJ szemben hatékony, ide értve: Streptococcus 
spp., Staphylococcus spp. {penicillinérzékeny), 
Haeroophi/us influenzae, Escherichia coli, Proteus 
mirabi!is, Salmanella spp., Neisseria spp. 

Alkalmazása indokolt a felsorolt kórokozók által 
kiváltott: légúti-, fül-, orr- és torok-, a vizeletkiválasz
tó rendszer-, gyomor-, bél-, a bór és lágyrész-, az 
epeutak-, medence fertőzései; továbbá sep
tikaemia, endocarditis, meningitis, peritonitis, 
orthopédiai fertőzések esetén. 
• Ellenjavallat 

Penicillinallergia és cefalosporin-túlérzékeny
ség. 
• Adagolás 

Felnótteknek: szokásos adag: 
lntramuscularis alkalmazás esetén: 250-500 mg 

1,5-2 ml aqua dest.pro injekcióban oldva, 4-6 
óránként. Intravénás alkalmazás esetén: 500 mg-1 
g 10ml-20 ml aqua dest. pro injekcióban oldva, las
san - 3-4 perc alatt -4-6 óránként 

Aszokásos adag felső határa: 400 mg/ttkg/nap, 
lassan - 3-4 perc alatt - beadva iv. injekció formá
jában vagy infúziós folyadékhoz adva. 

Gyermekeknek: 
2 éves korig a felnőtt adag mintegy %-e; 
3-10 éves korig a felnőtt adag mintegy Y2-e; 
Testtömegre számflva átlagos adagja 25-50 

mg/ttkg /nap. 
Az im. alkalmazáshoz 100 mg hatóanyagat 

0,5 ml; ív. alkalmazáshoz 5 ml aqua dest. pro injek
cióban kell oldani. 

Az oldatot az elkészítés után azonnal fel kell 
használni! 
e Mellékhatás 

Egyéb penicillin~készítményekhez hasonlóan a 
mellékhatások általában enyhék és átmeneti jelle
gűek. 

Jelentkezhet diarrhoea, emésztési zavarok, 
időnként kiütések, csalánkiütés, ami rendszerint pe
nicillin-túlérzékenységre utal, vagy erythema (ampi~ 
cillin-rash). Erythemás kiütés jelentkezhet mirigyláz
ban (fertöző mononucleosis) szenvedő betegeken, 
mely esetben tanácsos abbahagyni a kezelést. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- bacteriostatikus antibioticumokkal (hatáscsök

kenés) 
e Figyelmeztetés 

Penicillinkezeléskor súlyos, sót halálos anaphy
laxiás shock előfordulhat elsősorban allergiára haj
lamosokon. Ezért asthmás, allergiás anamnesis 
esetén fokozott óvatosság ajánlott. 

Ha glükóz, vagy egyéb szénhidráttartalmú ol
dattal keverik a készítményt, 1 órán belül, egyéb in~ 
fúziós oldattal elegyítve 6 órán belül szabad felhasz
nálni. Az oldatot 25 °C-ot meg nem haladó hőmér
sékleten kell tartani. 

Az Ampicillint nem szabad keverni vér- és fehér
je-készítményekkel, fehérje-hidrolizátummal, zsír
emulzióval. 

Veseműködési elégtelenségben szenvedők, to
vábbá az újszülöttek és a koraszütöttek adagját 
csökkenteni kell. 

Eltartás: hűvös, száraz, sötét helyen. 
• Megjegyzés: + V / 
e Törzskönyvi szám:·K- 1378 

AMF'lCIII.LIN··giari.utátÖirij§~;t~Phoz· 

•.PHl!~f~HIM . <•ATC~óá:~~tbAot 
• Hatóanyag 

3 g ampicilllnum (30 g) granulátumban. 
• Javallat 

Ampicillinérzékeny kórokozók által kiváltott akut 
és krónikus fertőzések; Haemaphi/us influenzae 
okozta krónikus bronchitis tartós kezelése olyan 
esetben, amikor más antibioticumok (tetraciklinek) 
ellenjavalltak; krónikus húgyúti fertőzé_sek: salmo
nellás eredetű enterocolitisek, shigella-fertózések; 
az epeutak fertőzései. 
e Ellenjavallat 

Penicillin- és cefalosporintúlérzékenység. 
e Adagolás 

Felnőtteknek átlagos napi adagja 10 ml 6 
óránként. Gyermekeknek átlagos adagja 1-3 ml 
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(50----150 mg} ttkg-onként naponta, 6 óránkénti 4 
egyenlő részre elosztva. Az üvegbe 4 adagolómér
cényi {40 ml) vizet töltünk és jól összerázzuk, hogy 
egyenletes szuszpenziót nyerjünk. 1 ml szuszpen
zió 50 mg hatóanyagat tartalmaz. 
• Mellékhatás 

Hányinger, hányás,hasmenés és bórkiütés, me
lyek rendszerint átmeneli jellegűek, csak ritkán vál
nak olyan súlyossá, hogy a kezelés megSZá:kítását 
szükségessé tennék. Enyhe átmeneti SGOT
emelkedés, anaphylaxiás shock, vérképzószervi ká
rosodások: anaemia, thrombocytopenia, leukope
nia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyattadása kerúlendó: 
- bacteriostatikus antibioticumokkal {hatáscsök

kenés). 
e Figyelmeztetés 

Penicillinkezeléskor (per os adáskor ritkábban, 
mint parenteralis adagolás esetén) súlyos, sőt halá
los anaphylaxiás shock előfordulhat, elsősorban al
lergiára hajlamosokon. Ezért asthmás, allergiás 
anamnesis esetén fokozott óvatosság ajánlatos. 

Májkárosodás és elégtelen veseműködés ese
lén az adagokat különös gondossággal kell megál
lapítani. 

Hosszan tartó kezelés során ajánlatos a máj- és 
a vesefunkció, valamint a vérképző rendszer időn
kénti ellenőrzése. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 OC alatt). 
Az elkészített szuszpenzió hűvös helyen, fénytól 

védve célszerűen hűtőszekrényben - 7 napig 
tartható el. Használat előtt fel kell rázni. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 986 

Hatóanyaga az ampicillin, széles spektrumú, 
baktericid hatású, félszintetikus penicillin szárma
zék. 

Az alábbi baktériumok általában érzékenyek 
ampiCillinre: 

Gram pozitív baktériumok, alfa és béta 
haemolizáló streptococcusok, Steptococcus pneu
moniae, penicillináz-nemtermelő stapf1ylococcusok, 
Bacillus anthracis, clostridiumok, corynebacteri
umok és a legtöbb enterococcus. 

Gram negatív baktériumok: Haemaphi/us 
influenzae, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, 



Proteus mirabilis, salmonellák, shige!lák, Esche
richia coli. 

Az ampicillin nem hatékony a penicil!inázt ter
melő baktérimakkal szemben, beleértve a staphylo
coccusokat is. 
• Hatóanyag 

500 mg ill. 1000 mg ampicillinum (ampíci!lin nát
riumsó formájában) porampullánként 
• Javallat 

Ampicillinre érzékeny Gram negatív vagy kevert 
(Gram pozitív és Gram negatív) baktériumok okozta 
fertőzések: a légzőrendszer fertőzései, otitis media, 
továbbá húgyúti, genitális, gastrointestinalis, bór és 
lágyrész fertőzések. 
e Ellenjavallat 

Penicillin túlérzékenység. 
• Adagolás 

Az adagot a kórokozótól és a fertőzés súlyossá
gától függően, egyedileg kell megállapítani. 

lm. vagy iv. adagolással. 
Felnőttek és 20 ttkg feletti gyermekek: a 

szokásos adag napi 3-4-szer 250~500 mg im. 
vagy lassan, 3-5 perc alatt iv. beadva vagy infú
zióban. 

Gyermekek 20 ttkg alatt: napi 25--100 mg/ttkg, 
3-4 adagra elosztva. 

Súlyos fertőzésekben, pl.: meningitis és sepsis, 
az adagot emelni kell: 

Felnőtteknek napi 150-300 mg!ttkg, gyerme
keknek napi 100-400 mg/ttkg, 3-4 adagra elosztva. 

Májbetegségben dóziscsökkentés nem szüksé
ges. 

Beszúkült vesefunkcióban: 

Kreatinin clearance Serum kreatinin Maximális napi 

10-30 ml/min 
< 10mlimin 

felnótt adag 

309-884 11mol/l 2 g 8 óránként 
>884 11mol/l 1 g 8 óránként 

Haemedialysis után a pótló adag 0,5 g. 
Az injekciós oldat elkészítése: 
lm. injekció adásakor az 500 mg-os porampulla 

tartalmához 1,5 ml, az 1000 mg-oshoz 3 ml injekci
óhoz való desztillált vizet kell adni. 

lv. injekció adásakor az 500 mg-os és 1000 mg
os porampulla tartalmához 10 ml injekcióhoz való 
desztillált vizet kell adni. 

Az iv. injekciót lassan, 3-5 perc alatt kell beadn l. 
Az ampicillin elektrolitot tartalmazó infúziós olda

tokhoz adható. 
Az oldás! közvetlenül a felhasználás előtt kell el

végezni. 
• Mellékhatás 

Enyhe gyomor-bélrendszeri zavarok, exan
themák. Allergia. Gyakrabban jelentkezhet erythe
ma mononucleosis infectiosa-ban és lymphoid 
leukaemiában. · 
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• Gyógyszerkölcsönhatás 
Jelentős gyógyszerkölcsönhatás nem ismert. 
~ Orális fogamzásgátlókkal együtt adva az 

am picillint kontracsptiv hatás gyengülhet (áttöréses 
vérzés léphet fel, kiegészitö fogamzásgátlás válhat 
szükségessé). 

- Probeneeiddel együtt"adva az ampicillin plaz
makoncentráció nö. 
• Figyelmeztetés 

Allergiás bőrtünetek esetén a kezelést abba kell 
hagyni. 

A penicHin-származékok és a cefalosporinok kö· 
zött keresztaflergia előfordulhat. · 

Terhességben, ha a beteg nem allergiás penicil
linre, az arnpicill in adható. 

Az anyatejben kis mennyiségben mutatható ki. 
Kevert fertőzésekben az ampicillin aminoglikozi

dokkal vagy kloxacillinnel kombinálható. Aminogli
koziddal ne azonos időben adják be. 

Az ampicillin nem keverható vérkészítmények
kel, protein tartalmú oldatokkal és iv. lipid emul
ziókkaL 

Ampicillin-terápia alatt a vizeletcukor-reakció 
álpozitív lehet. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C), az 
eredeti csomagolásban. 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4148 (500 mg in
jekció); OGYI-T.: 4149 (1000 mg injekció) 

A dibenzazepin csoportba tartozó antidepres
sivum, melynek hatása gyorsan kialakul a depres
siós syndroma egészére, beleértve az alapvető, tí
pusos tüneteket, mint pl. a psychomotoros lelassu
lás, a depressiós hangulat és vitális szorongás. Ha
tása rendszerint már a kezelés első hetében jelent
kezik. 

Terápiás hatása a noradrenalin és a serotonin 
megfelelő neuronokba történő újrafelvételének gát
lásán alapul. A serotonin újrafelvételét erősebben 
gátolja, mint a többi triciklusos antidepressivum. 

Oralisan adva teljes mértékben felszívódik. 
.. Steady state" reggeli plazmaszint a 3-szar 25 mg 

Anafrani118.1 per os kezelt betegekben 113±51 ng/ml 
ill. 184±94 ng/ml (átlag standard eltérés). A napon
ta egyszer, az esti órákban adott 75 mg Anafranil 
SR-t kapó betegek plazmaszintje 70±41 ng/ml ill. 81 
±49 ng/ml. 

Fehérjekötése 98%. A plazmafelezési idő az eli
mináció béta-fázisát tekintve kb. 21 óra. Eloszlási 
térfogata: kb. 12 liter/kg testsúly. 

A bevitt gyógyszer kétharmada vizoldékony 
konjugátum formában a vizelettel, mintegy egyhar
mada a széklettel ürül. A vizelettel változatlan formá
ban kevesebb, mint az alkalmazott adag 1%-a ürül. 
e Hatóanyag 

1 omg, ill. 25 mg clomipraminium chioratum fi!m
tablettánként; *75 mg clomipraminium chioratum SR 
(slow-release) "Divitab" filmtablettánként; "25 mg 
clomipraminium chioratum (2 ml) ampullánként 
e Javallat 

Különféle eredetű és tünetú depressiós állapo
tok. A depressio endogen, reaktív, neurotikus, orga
nikus, larvált és involutiós formál, schizophreniával 
és személyiségzavarokkal társult depressio. Kezdó
dó senilitas, vagy senilitas. Krónikus fájdalmi állapo
tok és idült somatikus betegségek következtében 
fellépő depressív syndromák. 

Reaktív, neurotikus vagy psychopathiás termé
szetű depressiós hangulatzavarok, valamint azok 
somatikus megfelelője gyermekek esetében. 

További javallatok: Rögeszmés-kényszei-es syn
dromák, phobiák, pánikrohamok, a narcolepsiát ki
sérő cataplexia, idült fájdalommal járó állapotok. 
Enuresis nocturna (5 éves kor felett és abban az 
esetben, ha a szervi okok lehetséges szerepét elő
zőleg kizárták). l 
e Ellenjavallat 

MAO-gátlóval történő együttes adása abszolút 
ellenjavallt 

Ismert túlérzékenység a dibenzazepin-csoport
ba tartozó triciklusos antidepresszáns szerek iránt. 

Terhesség, szoptatás időszaka. 
o Adagolás 

Egyedileg állapítandó meg. A lehető legkisebb 
adaggal kell megkísérelni az optimális hatás eléré
sét, különösen az autonóm idegrendszer instabilitá
sát mutató depressiós vagy serdülő korú depressiós 
betegek esetében, mivel e két betegcsoport általá
ban erőteljesebben reagál az Anafranilra. 

A 1 O és 25 mg-os tablettákat egészben kell le
nyelni. 

A 75 mg SR Divitab tablettákat félbe lehet törni, 
de nem szabad szétrágni. 

A) Depressiók, r6geszmés-kényszeres syn
dromák és phobiák: 

Peros 
A kezelést 1 db 25 mg-os tabletta naponta 2-3 

alkalommal történő adásávál kell kezdeni, vagy 1 db 
Divitab tablettát kell adni naponta egyszer (lehető
leg este). 
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A kezelés első hetében a napi adagot fokozato
san 4-6 db 25 mg-os tablettára vagy 2 db Dívitab
ra kell növelni. Súlyos esetekben ennél nagyobb 
adagot is lehet alkalmazni. 

Ha határozott javulás következett be, a fenntartó 
adag: napi 2-4 db 25 mg-os tabletta vagy 1 db 
Divitab. 

lntramuscularisan ~ ·:·, 
A kezelés bevezetése: 1-2 amp. (25 mg) im., 

majd az adag növelése napi 1 amp.-val napi 4-6 
amp-ig. Ha javulás állt be, fokozatosan csökken
tendő az injekciók száma, mialatt a beteg fenntartó 
adagra, per os kezelésre állítandó át. 

Intravénás infúzió 
Kezdetben 2-3 ampulla (50-75mg) 250-500 ml 

izotóniás sóoldatban vagy glükóz oldatban higítva, 
azzal alaposan elkeverve, naponta egyszer, másfél
három órán át infundálva. A depressio súlyos, a ke
zelésnek különösen ellenálló eseteiben az infúzió! 
előnyös lehet kiegészíteni 1-3 ampulla (25-75 mg) 
Ludiomil-lal. 

A depressiós betegség napszakos ritmusának 
megfelelően a cseppinfúziót reggel előnyös adni. 
Az ambuláns betegeket az infúzió adásának befeje
zése után gondos megfigyelés alatt kell tartani. Ha
tározott javulás beálltát követően, amely rendszerint 
az első héten bekövetkezik, az infúziós kezelést to
vábbi 3-5 napon át folytatni kell. A kezelésre adott 
vátasz fenntartása céljából ezt követően a gyógyke
zelés! per os kel! folytatni: általában 2 db 25 mg-os 
tabletta megfelel 1 db 25 mg-os ampullának. 

Az infúziós kezelésról a per os fenntartó terápiá
ra való fokozatos átál!ítás történhet intramuscularis 
inj. közbülső alkalmazásával is. 

B) A narcotepsiát kísérő catap/exia eseteiben az 
Anafranil! per os napi 25-75 mg-os dózisban kell 
adni, lehetőleg metilfenidáttal (pl. Centedrin) kom
binálva. 

Idült fájdalommal járó állapotok eselén az ada
got egyedileg kell megszabni (10~150 mg napon
ta), figyelembe véve a betegnek egyidejúleg adott 
fájdalomcsillapító gyógyszereket (valamint az adott 
fájdalomcsillapító adagjának lehetséges csökken
tését). 

C) ld6skori állapotok: Napi egyszeri 1 O mg-os 
tabi. Ez fokozatosan emelhető napi 30-50 mg-nak 
megfelelő optimális szintre. Ezt kb. 10 nap alatt kell 
elérni, majd a kezelés végéig ezt a dózisszintet kell 
tartani. 

D) Gyermekgyógyászati alkalmazás 5 éves élet
kor felett: Naponként 1 db 10 mg-os tabletta. Tlz 
nap alatt növelhető a napi adag 20mg-ra 5-7 éves 
gyermekek esetében, 20-50 mg-ra 8-14 éves gyer
mekek esetében, és SOmg-ra 14 évesnél idősebb 
betegek esetében. 

E) Pánikrohamok: Kezdetben 1 db 1 O mg-os 
tabi. naponta, lehetóleg benzodiazepinnel kombi
nálva. Attól függően, hogy a beteg mennyire tolerál-



ja a kezelést, növelhető az adag a kívánt válasz el
éréséig, ugyanakkor fokozatosan vonandó el a ben
zodiazepin. A szükséges napi adag különbözó, 25 
és 100 mg között van. Ha szúkséges, a napi adag 
150 mg-ra is emelhető. A kezelést nem ajánlatos hat 
hónap előtt megszakítani, miközben a fenntartó 
adag szintjét fokozatosan csökkenteni kell. 

F) Antidepressiós kezelésre történő használata 
nem zárja ki neuroleptikus szerek, altatók vagy 
minor tranquillansok kiegészít6 kezetésként történő 
adását. 
e Mellékhatás 

A legtöbb egyéb triciklusos antidepressivum ha
sonlóan a kezelés megkezdésekor anticholinerg 
kfsérótünet, mint p!. izzadás, szájszárazság, finom 
remegés, szédülés, homályos látás, vizelési zavar, 
valamint orthostatikus hypotonia jelentkezhet. Ezek 
a tünetek néhány nap alatt spontán vagy az adag 
csökkentését követően megszűnnek. Allergiás bőr
reackió előfordulhat. 

Nagyon ritkán, általában nagy adagok alkalma
zását követően szív-ingerületvezetési zavar, szívrit
muszavar, álmatlanság, átmeneti zavartság és sza
rongás-fokozódás léphet fel. 

Nagyon ritkán májműködési rendelfenességről, 
magas lázról és convulsióról is beszámoltak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Az Anafranil csökkentheti vagy megszüntethe
ti az adrenerg-neuron inhibitorok (p!. a guanetidin) 
vérnyomáscsökkentő hatását. (Szükség esetén más 
típusú antihypertensivomat kell alkalmazni). 

-Ha az Anafranil adására egy MAO-gátlóval tör
ténő kezelést követően kerül sor, ez csak egy leg
alább 14 napos időszak elteltével történhet, mert 
egyébként súlyos kölcsönhatások (pL hyperaktiv
itás, hypertenzív krízis, magas láz, izommerevség, 
convulsiók, coma) alakulhatnak ki. Ugyanilyen óva
tosan kell eljárni, ha korábbi Anafranil-kezelés után 
egy MAO-inhibitort alkalmazunk. 

- Potenciálhatja a noradrenalin vagy adrenalin 
szív- és érrendszerre kifejtett hatásait, valamint a 
központi idegrendszert gátló és anticholinergtás 
szerek aktivitását. 

- Gyenge dopamin antagonista hatása követ
keztében fokozhatja a prolactin-szekréciót. 

Más psychoaktív gyógyszerekhez hasonlóan 
csökkentheti az alkohotlal szembeni toleranciát. 
• Figyelmeztetés 

Különös óvatossággal kell alkalmazni a triciklu
sos antidepressivumokat szívelégtelenség vagy ke
ringési elégtelenség esetén, szfvinfarctus heveny 
szakában, valamint szfv-ingerületvezetési zavart 
mutató alacsony (epilepsiás) görcsroham-küszöbú 
betegeknek, továbbá a vizelés akadályozottságából 
(pl. prostatamegbetegedések) eredő vizeletürítés! 
zavarban, valamint glaucomásoknak. 

A kezelés megkezdése előtt ajánlatos ellenőriz-, 
ni a beteg vérnyomását, mivel az alacsony vérnyo-
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mású, illetve labilis keringésú betegek a szer adásá
ra vérnyomáscsökkenéssei reagálhatnak Ez az 
adag csökkentésével, illetve keringési serkentő sze
rek adásával megakadályozható. 

A triciklusos antidepressivumok alkalmazása so
rán leírták agranulocytosis előfordulását. Ezért aján
latos az Anafranil-kezelés során vérképvizsgálatot 
végezni, küiönösen, ha a beteg lázassá válik, illetve 
influenzában vagy torokfájásban megbetegszik. 

Allergiás bőrreakció jelentkezésekor az 
Anafranil adását be kell szüntetni. 

Túladagolás tünetei: Álmosság, nyugtalanság, 
mozgászavar, convulsiók, stuporosus áliapot, coma, 
szapora sziwerés, szlvritmuszavar, alacsony vérny
omás és légzésdepresszió. 

A túladagolás kezelése: Megkísérlendö (kellő 
időben) a gyógyszer kiürítése hánytatással és/vagy 
gyomormosássaL Kórházi ellátás szükséges, úgyel
ve a létfontosságú életmúködések fenntartására. 
Fizosztigmin nem alkalmazható, mivel növeli a gör
csök kialakulásának veszélyét. Néhány napon át a 
fontos életmúködések alakulását (köztük az EKG-t) 
figyelemmel kell kisérni. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani! 

Eltartás: fénytól és hótól védve szabahőmérsék
leten (30°C alatt). 
e Megjegyzés: + v 
e Törzskönyvi szám: K- 2239 (10 mg filmtablet
ta); K - 2240 (25 mg filmtabletta); K 2242 (25 mg/2 
ml injekció); K- 2241 (SR 75 mg filmtabletta) 

e Hatóanyag 
0,5 mg dihydroergocristinum (mezilát formájá

ban), 1,5 mg aesculinum (hidrát formájában) és 
30 mg rutosidum (hidrát formájában) drazsénként 

0,5 mg dihydroergocristinum mesylicum, 1,5 mg 
aesculinum és 30 mg rutosidum (nátrium-szulfát for
májában) ml-enként (1 ml =25 csepp}. 
e Javallat 

Krónikus vénás elégtelenség, varicasilas okozta 
panaszok, postthrombotikus syndroma, lábszárfe
kély, thrombophlebitis és posttraumás keringési za
varok adjuváns kezelése. 

e Ellenjavallat 
Vérzési zavarok. 

• Adagolás 
Kezdő adag általában naponta 3-szar 2 drazsé, 

ill. 4-szer 20 csepp egy hétig. Fenntartó adag napi 
3-szar 1 drazsé, ill. 2-3 szar 20 csepp. Étkezés után 
kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Allergiás bőrreakciók (csalánkiütés), az orrnyál
kahártya hyperaemiája, fejfájás, szédülés, fárad
ság, hányinger, hányás, enyhe hasmenés, menstru
atiós zavarok (metromenorrhagia). A vérlemezke
aggregatio zavara esetén vérzéses jelenségek for
dulhatnak elö. Az adagok csökkentése, ill. a szedés 
megszakítása után a me!lékhatások megszúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
E/tartása: szobahőmérsékleten. 

e Megjegyzés:+ Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1050 (csepp) 

K- 1049 (drazsé) 

Antimycoticum, amely bizonyos gombafajokra, 
különösen az élesztőgombékra (Candida-fajok, 
Cryptococcus neoformans, valamint a chromoblas
tomycosis kórokozója) hat. Az érzékeny kórokozó 
sejtek az 5-f/uorocitozint (5-FC) felveszik és azt egy 
specifikus citozindez~inázzal 5-fluorouracillá 
dezaminálják, aminek a kórokozó RNS-ébe történő 
beépülése kvantitatív összefüggésben áll a fungisz
tatikus, ill. tartós kezelés esetén a fungicid hatással. 

Orálisan adva jól felszívódik és a plazmában kö
zel azonos a koncentrációja az L v. gyors infúzió 
után mért koncentrációval. Biológiai felezési ideje 
felnőtteken, ép vesemúködés esetén, a plazmában 
mérve általában 3-6 óra, koraszúlőtt csecsemőknél 
6-7 óra. Beszúkült vesemúködés a felezési időt 

megnyújtja. 
e Hatóanyag 

500 mg 5-f!ucytosinum (5-FC) tablettánként, *il
letve 2,5 g flucytosinum 250 ml izotóniás tris 
(tri/hidroxi-metil/aminometán) tartalmú nátriumklorid 
infúzióban. 
e Javallat 

Generalizált candidiasis, cryptococcosis, cro
moblastomycosis, aspergillosis (kizárólag ampho
tericin-8-vel kombinálva.) 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Ter
hesség alatti ártalmatlansága nem bizonyított, ezért 
alkalmazásakor mérlegelni kell a várható terápiás 
elóny/kockázat arányát. 
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e Adagolás 
Tabletta 
Ép vesemúködés eselén szokásos adagja, pon

tosan 6 óránként alkalmazott 37,50--50 mg/ttkg (na
pi adag 150--200 mg/ttkg.) Húgyúti candidiasisban 
napi 100 mg/ttkg adása is elegendő lehet. 

Akut infekciókban (pl. Candida sepsis) a keze
lés időtartama 2-4 hét. szubakut és ~rónU·;~s eset
ben hosszabb kezelés szükséges, ilyenkor Ampho
tericin 8-vel történő egyidejű kezelés ajánlott, külö
nösen meningoencephalitisben, endocarditisben és 
aspergillosisban. A fenti kombináció alkalmazása 
szükségessé teszi a vesefunkció különösen gondos 
ellenőrzését. 

lnfúziós oldat 
Intravénás alkalmazása csak olyan esetekben 

javallt, ha a per os adagolás nem biztosítható. Ez 
esetben is 1 héten belül át kell térni a per os adago
lásra. 

!v. adagja megegyezik a per os adaggal 
(37,5-50 mg/ttkg) 20--40 perces rövid infúzióban, 
normál vesefunkciónál 6 óránként alkalmazva. 

Beszűkül! vesemúködés esetén az egyes ada
gok bevétele közötti időt növeini kell, az alábbi táb
lázat ajánlása szerint: 
Kreatinin Az egyes adagok bevétele közöttl idő 
clearance {a legfeljebb adható, 50 mg/ttkg 
(mVmin) maximális adag esetén} 
>40 6óra 
40-20 12 óra 
20-10 24 óra 
<10 az első adag bevétele után 12 órával a 

szérum 5-FC koncentrációját meg kell hatá
rozni. A további adagokat úgy kell megha
tározni, hogy 25--50 llg/ml-es terápiás 
szérumkoncentráció biztosított legyen. 

Az Ancotil haemodialysissel és peritonealis dia
lysissei jól eliminálható. A clearance mindkét eljá
rásnál közel azonos a creatinin elearance-eL 

Kombinált terápia amphotericin 8-vel 
Klinikai vizsgálatok szerint a két készítmény 

kombinációja jobb terápiás eredményt biztosít. A 
kombináció sok esetben szinergista, vagy legalább 
additív hatást eredményez. 

Együttes alkalmazás eselén az amphotericin-B 
dózisa alacsonyabb, csökken a mallékhatás és a 
kezelés időtartama. 

A másodiagos rezisztencia kialakulását a kombi
nációval történő kezelés megelőzheti ill. késlelteti. 

A kombináció küfön!eges javaffata 
Cryptococcosis, szubakut és krónikus gombás 

fertőzések (meningoencephalitis, endocarditis, 
Candida uveitis stb.) 

A központi idegrendszer cryptococcosisa ese
tén a következő dózis alkalmazható 

Ancotil: naponta 150 mg/ttkg 4 részre osztva per 
os (csak szükség esetén parenterálisan, gyors infú-



zióként) - Beszűkül! veseműködés esetén a krea
tinin-clearance értékének megfelelöen kell csökken
teni az adagot. 

Amphotericin-8: 0,3 mg/ttkg naponta (a dózis! 
fokozatosan növelve) infúzióként (3--4 óra alatt be
adva) a következők szerint: Első nap: 1 mg. Hőmér
séklet, pulzus, légzés, vérnyomás ellenőrzése 3 
órán át. 

Ha nincs káros reakció, a kezelést rögtön a napi 
0,3 mg/ttkg dózissal kell kezdeni. 

Enyhe válaszreakció esetén az első napon 0,3 
mg/ttkg és 25 mg hidrokortizon kombinációja adha
tó. Kifejezett reakció esetén a dózis! fokozatosan 
kell emelni. 

1. nap: O, 1 mg/ttkg + 50 mg hidrokortizon 
2. nap: 0,2 mg/ttkg + 50 mg hidrokortizon 
3. nap: 0,3 mg/ttkg + 50 mg hidrokortizon 
A hidrokortizon adagját a lehető legrövidebb 

időn belül kell csökkenteni ill. elhagyni. 
Refrakter esetekben, főleg aspergillosisnál az 

Amphotericin-B adagja napi 0,5 mg/t!kg-ra emel
hető. 

A betegség súlyosságától és a toleranciától füg
góen a kezelés 6 hétig esetleg tovább is folytatható. 

Normál veseműködésű betegek 5-FC-böl teljes 
adagot, ampholericin-8-ból a szokásos adag felét 
kapják. 

Azonban az amphotericin-8 még ilyen ala
csonyabb dózisban is csökkentheti a kreatinin
clearance értéké!, me ly az 5-FC kiválasztás csök
kentéséhez vezethet. {Ez esetben a beszűkül! ve
seműködéshez adott adagolási utasilást kell alkal
mazni.) 

A kezelés folyamán ismétlődően ellenőrizni kell 
a teljes vérképet, a vesemúködést a szérum krea
tinin és a kreatinin-clearance meghatározásával 
szabályos időközönként ellenőrizni kell. 
e Mellékhatás 

Émelygés, hányás, hasmenés, bőrkiütés, vér
képeltolódás, elsősorban leukopenia, thrombope
nia, valamint a májenzimek szérumszintjének emel
kedése. 

Ezek sokszor a túladagolás következményei (pl. 
csökkent vesemúködés esetén) és az adagok csök
kentésekor, vagy a kezelés felfüggesztésekor meg
szúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- Citarabinnal {az Ancotil antimycotikus hatást 

felfüggeszti). 
óvatosan adható: 
- egyéb cytostaticumokkal (leukopenia, throm

bocytopenia veszélye miatt szükséges lehet a vér
kép naponkénti ellenőrzése), 

- glomerulus-filtrációt csökkentő készítmények
kel (ezek növelik az Ancotil felezési· idejét, ezért a 
kreatinin-clearance rendszeres ellenőrzése és meg-_ 
felelő dózisbeállítás szükségf;ls). 
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e Figyelmeztetés 
A kezelés előtt, illetve alatt, a veseműködést az 

endogén kreatinin-clearance meghatározásával el
lenőrizni kell, ha szükséges, az adagot a táblázat
ban foglaltak szerint módosftani kell. 

A kezelés megkezdésekor naponta, késöbb he
tente kétszer a vérképet és a májfunkciói is ellenő
rizni kell. 

Az Amphotericin-B és az Ancotil infúziós oldatát 
(kémiai inkompatibilitás miatt) elegyíteni nem sza
bad. 

Eltartás: Az infúzió kizárólag 18 és 25°C között 
tárolandó, 18 °C alatt kicsapadás lehetséges. A ki
csapódott szilárd részecskék 30 percen beiOI 80°C
t meg nem haladó melegítéssel esetleg oldalba vi
hetők. 25 °C feletti eltartásnál a hatóanyag 5-fluo
rouracil-cytostatikummá alakulhat át. 

A tabletta szabahőmérsékleten tartandó 
• Megjegyzés: + + Fb (infúzió) V Sz (tabletta) 
• Törzskönyvi szám: K -1190 (infúzió) 

K- 956 {tabletta) 

Alifás diolszármazék. Központi idegrendszerre 
kifejtett hatása révén szedatív, anxyolitikus és eny
hén hypnotikus hatásokkal rendelkezik. Izomre
laxáns hatása jelentős. 
• Hatóanyag 

200 mg meprobamatum tablettánként. 
• Javallat 

Neurosis. Premenstruumban jelentkező ideges
ség. Izomrelaxánsként rheumatismusban, spastikus 
tónusfokozódásban. Antidepressáns kezelés kiegé
szítése. Mútét elötti nyugtatás. Gyermekgyóg)Íá
szatban; neuropathia. 
• Ellenjavallat 

Akut intermittens porphyria, myasthenia gravis, 
meprobamát érzékenység. Terhességben (kOiönö
sen az l. trimesterben) és szoptatás alatt adása nem 
ajánlott. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: naponta 200-1200 mg {1-3-szor 
1-2 tabi.). Altató adagként lefekvés előtt 400-600 
mg (2-3 tabi.). Depressiókban antidepressánsok 
mellett adjuvánsként alkalmazható. 

Gyermekeknek: 2-12 hónapos korig 20 mg/ttkg, 
naponta 3-5 -ször, 1-14 éves korig 1 O mg/ttkg 
naponta 3-5-ször. 
• Mellékhatás 

Álmosság, fáradtságérzés, izomtónus-csökke
nés, fejfájás, izgatottság, szédülés, ataxia, látási za
varok. Túlérzékenységi reakciók (lásd Figyelmezte
tés). 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
-a központi idegrendszer depressánsaival (ha

tásuk növekedhet); 
--orális anticoagulánsokkal, oestrogenekkel {ha

tásukat csökkentheti): 
- a centrális hatású izomrelaxánsokkal (hatásu

kat fokozza, kivétel a karizoprodo!, ennek izomre
laxáns hatását csökkenti). 
e Figyelmeztetés 

Nagyobb adagok hirtelen megvonása epilepti
form görcsöket vált ki! 

Túlérzékenységi reakciók (börtOnetek, esetleg 
bronchospasmus, anuria) jelentkezésekor a keze
lést meg kell szakítani. 

Hosszantartó kezelés esetén, az orális antico
aguláns adagjának újrabeállítása szükséges! Hu
zamosabb alkalmazáskor hozzászokás lehetsé
ges. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. Alkalmazásának időtartama alatt szeszes 
italt fogyasztani tilos! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3038 

ANDREWS ANSWER granulátum 

l (Sx) 0 
STERLING~HEf\LTH . __ :":· ATC kód· N02B ES(:: 

Egyik komponense, a paracetamol fejfájás!, fáj
dalmat csillapít, a savlekötő hatóanyag a gyomor
égést, teltségérzést szünteti. A koffein élénkítő ha
tású. 
• Hatóanyag 

1 OOO mg paracetamolum, 60 mg coffeinum, 
1408 mg natrium hydrogencarbonicum tasakon
ként Tartalmaz még 4 g glUkóz!, továbbá citromsa
vat és citromaromát. 
e Javallat 

Fejfájás és főleg túlzott étel-ital fogyasztás okoz
ta gyomorpanasz. 
e Ellenjavallat 

Paracetamol-túlérzékenység. A vese- és máj
funkció súlyos zavara. Glükóz-6-foszfát dehidro
genáz hiánya (haemolytikus anaemia). 
• Adagolás 

Felnőtteknek 1 tasak tartalma egy pohár vízben 
oldandó, keverés után akkor kell meginni, ha a 
pezsgés megszúnik. 24 óra alatt 2-3, legfeljebb 4 

77 

adag vehető be. Két adag bevétele közölt legalább 
4 órának kell eltelnie.18 éven aluliaknak nem adha
tó magas paracetamol tartalma miatt. 
• Mellékhatás 

Terápiás adagban ritkán fordulnak elő. Érzékeny 
egyéneken túlérzékenységi reakciók {pl. bórvörös
ség, bőrkiütés), alakulhatnak ki. Nagyon ritkán asth
ma, orrnyálkahártya duzzanat. Nagy adagi:;\?.n, főleg 
tartós alkalmazás során toxikus, igen nagy adagok
ban letális májkárosodást (irreverzibilis májszövet
necrosist) okozhat. Ennek korai tünetei: étvágytalan
ság, hányinger, hányás, izzadás, általános gyenge
ség, rossz közérzet 

A koffeinnel összefüggésben leginkább a gyo
mor-bélcsatorna ingerlékenysége és a központi 
idegrendszer stimulálódása figyelhető meg. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- májenzim-indukciót növelő készftményekkel, 

pl. szalicilamid, fenobarbitá!, glutetimid, fenitoin, 
karbamazepin, rifampicin (a toxikus parapetamol-
metabolitok felszaporodhatnak): · 

- klóramfenikollal (ennek lebomlása megnyúlik, 
a toxicitás nó); 

- anticoagulansokkal (protrombin-idó megnő); 
- doxorubicinnel ( májkárosodás veszélye nó); 
- metoklopramiddal (fokozza a paracetamol fel-

szívódását). 
e Figyelmeztetés 

3 napnál tovább csak orvosi ellenőrzés mellett 
alkalmazható. 

Vese- és májkárosodás eselén adagolása egye
di orvosi megfontolást igényel. 

Az előirt adagot túllépni nem szabad. 
Amennyiben a glomerulus filirátum kevesebb, 

mint 10 ml/perc, úgy a gyógyszer két bevétele kö
zött nem 4 órának, hanem 8 órának kell eltelnie. 

Befolyásolhatja a laboratóriumi tesztek eredmé
nyét (a szérum húgysav-, a vér heparin-, teofillin-, 
cukor-, a vizelet aminosav értékeit). 

Tartós és/vagy túl magas adagok alkalmazása 
esAtén máj- és vesekáros1tó hatás, továbbá vérkép
elváltozások jelentkezhetnek. A hepatotoxikus hatás 
klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalmazás után 
48-72 órával jelentkeznek. 

Túladagolás: A túl nagy adag paracetamol! be
szedett betegek állapota az első 3 napon jó lehel, 
csak ezután vehető észre a májkárosodás. A túlada
golás következtében kialakuló elváltozást a májsej
tekben az erősen reaktív intermedier anyagcsereter
mékek felhalmozódása okozza. Túladagolás eselén 
10-12 órán belül adott antidoturnak megvédik a má
jat (pl. N-acetilcisztein ív. vagy per os, vagy metio
nin po.). 

Eltartás: szobahömérsékletes, száraz helyen. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 17 42 



ORGANON •··.· 

A tesztoszteron-undekancát a természetes 
androgen, a tesztoszteron zsírsavas észtere. Szem
ben a tesztoszteronnal orálisan is hat, mivel chy
lomicronokba épül be. llymódon enzimatikusan nem 
inaktiválódik a vékonybélfalban, azonban egy része 
5-alfa-dihidrotesztoszteron undekanoáttá metabo
lizálódik. Mindkét észter a nyirokrendszerben chy
lomicronokban szállítódik, s így elker'üH a májban 
történő inaktivációt az első lépésben. Miután a peri
fériás keringésben hidrolizálódik, a szabad szteroi
dok androgen hatásukat a célszarveken fejtik ki. 
Egyensúlyi állapot mellett 80-160 mg Andriol bevé
telét követően a plasma csúcskoncentráció 4-5 óra 
múlva alakul ki és értéke mintegy 40 nmo\/1. A tesz
taszterenszint 8-12 óráig emelkedett marad. Elimi
nációja a természetes androgenekhez hasonlóan 
glukuror:~idok formájában történik. Főként vizelet út
ján ürül, csupán kis része távozik a széklettel. 
e Hatóanyag 

40 mg testastemnum undecanoicum olajsavban 
kapszulánként. 
e Javallat 

Tesztoszteron pótló terápia férfiak hypogo-
nadális zavaraiban: 

- eastratic után; 
- transsexualismus; 
- eunuchoidismus: 
- hypopituitarismus; 
- endocrin impotencia; 
-férfiak klimaklerikus szimptomáiban pl.: csök-

kent libidó és csökkent szellemi és fizikai aktivitás; 
- spermatogenesis-zavar okozta meddőség bi

zonyos esetei; 
Tesztoszteron terápia javallott továbbá andro

génhiányos osteoporosis esetén. 
• Ellenjavallat 

Bizonyított vagy gyanftott prostata- vagy emlő
carcinoma. Nők kezelése ellenjavallt 
e Adagolás 

Az adagolást általában egyedileg, a klinikai vá
lasztói függően kell meghatározni. Aszokásos kez
dő adag napi 120--160 mg 2-3 hétig, ezt követően a 
fenntartó adag napi 40-120 mg. 

A kapszutál evés után, szétrágás nélkül. kevés 
folyadékkal kelilenyeln i. Ajánlatos a napi adag felét 
reggel, a másik felét este bevenni. Ha az előírt adag 
páratlanszámú kapszula, a nagyobb adagot reggel 
célszerű bevenni. 
e Mellékhatás 

Priapismus és túlzott szexuális inger egyéb jelei. 
Prepubertás korú fiúknál korai szexuális fejlő

dés, megnöveked~ett gyakoriságú erekció, a peni~ 
megnagyobbodása és korai epiphysis záródás. 

78 

Oligospermia és az ejaculatum mennyiségének 
csökkenése. 

Víz- és sóretenció. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nincs adat. 
e Figyelmeztetés 

Jellegzetes androgen me!lékhatások felléptekor 
a kezelést meg kell szakltani, és a fünetek megszú
nése után csökkentett adaggal kell folytatni. 

Fokozott megfigyelésre szarulnak a betegek a 
következő állapotokban: latens vagy manifest szfv~ 
elégtelenség, rendellenes vesemúködés, magas 
vérnyomás, epilepsia vagy migrain (vagy ezek kór
előzménye), mivel ezen állapotok súlyosbodása 
vagy kiújulása előfordulhat. 

A korai epiphysis záródás vagy az idő elötti sze
xuális fejlődés elkerülése érdekében prepubertás 
korú fiúknál az androgeneket óvatosan kell alkal
mazni. 

Befolyásolhatja bizonyos laboratóriumi tesztek 
eredményét. 

Túladagolás A tesztoszteron undekancát akut 
toxicitása csekély. Nagy adagjai a kapszuták olaj
savtartalma miatt hányást oko;zhatnak. A kezelés a 
gyomor kiürítéséből és tüneti terápiából áll. 

Eltartás: száraz helyen, fénytő! védve 2-15 °C 
hőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 2198 

Hatóanyaga a ciproteronacetát, erős gestagen 
hatású, kompetitiv androgén-receptor antagonista. 

Megakadályozza, hogy a dihidrotesztoszteron
receptor komplex a sejtmagba jutva kifejtse hatását. 
Gátolja a nemi ösztönt, a prostataszövet növekedé
sét, csökkenti a Taggyúmirigyek aktivitását és a kó
ros szőrzet növekedé$!. 

A ciproteronacetát teljes mértékben telszivódik 
és elsősorban metabolit formájában választódik ki. 
főként a széklettel, kb. 2 nap alatt. 
• Hatóanyag 

50 mg cyproteronum aceticum tabletténként 
• Javallat 

Férfiak kóros hypersexualitása és/vagy szexuá
lis deviatiók, inoperabilis prostatacarcinoma. 

Nők súlyos androgenisatiós tünetei: nagyfokú 
hirsutismus, súlyos androgen .eredetú alopecia, ami 
gyakran acne és/vagy seborrhoea súlyos formáival 
jár együtt. 

Ivarérett korban ösztrogéntartalmú készft
ménnyel (p!. Diane-35 drazsé) kel! kombinálni. 

• Ellenjavallat 
Prostatadaganat májbetegségek {beleértve a 

kiválasztási zavarokat, mint Oubin--Johnson~ és Ro
tor syndroma), megelőző vagy fennálló májcareina
ma (kivéve prostatacarcinoma, májmetastasis), 
egyéb maligniJs tumorok, súlyos testi leromlással já
ró megbetegedések {kivéve prostatacarcinoma, 
lásd még Figyelmeztetés), súlyos, krónikus dep
ressio, megelőző vagy fennátló thromboemboliás 
megbetegedések, érelváltozásokkat járó diabetes 
mellitus, sarlósejtes anaemia, kórelőzményben sze
replő idiopathiás terhességi icterus vagy súlyos ter
hességi pruritus, ill. herpes gestationis. 

Terhesség és szoptatás, 18 év alatti életkor. 
Súlyos androgenisatiós tünetek ösztrogéntar

talmú készítménnyel (pf. Diane-35 drazsé) történ6 
kombinált kezelése eselén az ott megadott el/enja~ 
vallatokat is figyelembe ke!! venni. 
e Adagolás 

Férfiak káros hipersexua/itása és/vagy szexuáfis 
de viafiók 

A kezdő adat naponta 2-szer .1 tabletta. 
Amennyiben kb. 4 hét után még nem jelentkezik ja
vulás, az adag napi 2-szer 2 tablettára vagy szük
ség esetén átmenetileg 3-szar 2 tablettára emelhe
tő. Kielégító terápiás eredmény elérése után a lehe
tő legkisebb fenntartó adag elérésére {általában 2-
szer % tabletta) kel! törekedni. A fenntartó adagra 
történő beállításhoz vagy a kezelés leállításához 
csak fokozatosan, néhány hetes időközönként a 
napi adag Y2 vagy 1 tablettával csökkenthető az 
adag. 

A terápiás hatás stabilizálódásához hosszabb 
időn át kell alkalmazni, léhetőség szerint psychote
rapiával egyidejűleg. 

Inaperabi/is prostata carcinama 
Hereeltávolftás után, a mellékvese-androgenek 

hatásának kiiktatására napi 1-2-szer 2 tabletta. 
Hereeltávolítás nélkül napi 2-3-szar 2 tabletta. 
Javulás vagy remissio esetén a kezelést nem 

kell leállítani és nem kell az adagot csökkenteni. 
LH-RH aganisfákkal t6rtén6 kezelés esetén a 

kezdeti tesztoszteronszint emelkedés csökkentésé
re naponta 2-szer 2 tabletta 5--7 napig, majd 3-4 hé
ten át szintén 2-szer 2 taQtetta, az LH-RH agonista 
megfelelő adagjával kombinálva. 

LH-RH agonistákka/ történő kezelés esetén a 
me/fékvesekéreg-androgenek hatásának kiiktatásá
ra, antiandrogén kezelés napi 1-2-szer 2 tablettával 
javasolt folytatni. 

Nők súlyos androgenisatíós tünetei 
A kezelés megkezdése elött alapos nőgyógyá

szali vizsgátatot kell végezni, a terhességet ki kell 
zárni. 

Ivarérett korban a kezelést a ciklus első napján 
(a vérzés első napján) kell elkezdeni. Amenorrhoea 
esetén a kezelést azonnal el lehet kezdeni; ebben 
az esetben az első tablettabevétel napját kell a cik-
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lus első napjának tekinteni. A ciklus 1-10. napjáig 
(10 nap) az adag naponta 2 tabletta. A ciklus stabi
lizálására és a megfelelő fogamzásgátlás biztosftá~ 
sára gesztagén-ösztrogén készítmény {pl. Diane-
35) alkalmazása javasolt egyidejűleg, melyet a cik
lus 1-21. napjáig kell szedni. A 21. nap után 7 na
pos szOnetet kell tartani, ennek során megvonásos 
vérzés jelentkezik. A kezelés megkezdéSJLj.Jtán 4 
héttel a hét ugyanazon napján kezdődik a'követke
ző kombinált kezelési periódus, függetlenül attól, 
hogy a vérzés tart, vagy már megszúnt. Ha nem 
jelentkezik megvonásos vérzés, a kezelés folytatása 
előtt az esetleges terhességet ki kel\ zárni. A klinikai 
javulást követően, a kezelési periódus első 10 
napján az Androcur adagja napi 1-112 tablettára 
csökkenthető. Bizonyos esetekben a (Diane-35 
drazsé) önmagában is elegendő lehet. 

Méhettávolítást vagy menopausát követően az 
Androcur önmagában is alkalmazható, a tünetek 
súlyosságától függóen naponta 1-Y2 tabletta adag
ban 21 napig majd 7 gyógyszermentes nap 
következik. 

A ciklikus kombinált kezelés esetén a gyógysze
reket lehetőleg mindig ugyanabban az időpontban 
és étkezés után, kevés vízzel kell bevenni. Ha a 
beteg a szakott időpontot több mint 12 órával túllépi 
a fogamzásgátló hatás az érintett ciklusban már 
nem megbízható. Ennek ellenére az Androcur 
és/vagy Diane-35 szedését folytatni kell az elfelejtett 
tabletta és/vagy drazsé kihagyásával, az idő előtti 
vérzés elkerülésére. Ezen ciklus végéig más nem 
hormonális fogamzásgátló módszert kell alkal
mazni. 

A kombinált kezelés során figyelembe kell venni 
az ösztrogéntartafmú készítmény (pl. Diane-35 
drazsé) afkalmazási előírásában feírtakat. 
• Mellékhatás 

Férfiak eselén a nemzőképesség csökkenése 
és gynaecomastia fordulhat elő, mely a kezelés be
fejezése után néhány hónapon belül reverzibilis, 
illetve megszűnik. 

Nők eselén ovulátio gátlás, illetve meddőség 
(kombinációs kezelés esetén), valamint mellfeszü
lés jelentkezhet. 

Általánosan esetenként fáradtság, a kezdemé
nyezőkészség csökkenés, átmeneti belső nyugta
lanság, vagy depressio jellegű lehangoltság, test
súlyváltozás, nagyon ritkán thromboembolia (az oki 
összefüggés nem bizonyított), hypocapnia (nagy 
adagok alkalmazásakor a gesztagének ismert lég
zóst stimuláló hatása következtében; nem igényel 
kezelést), ritkán osteoporosis alakulhat ki. 

200--300 mg/nap ciproteron acetát alkalmazá
sakor hepatotoxicitás (sárgaság, hepatitis és 
májkárosodás) kialakulásáról számoltak be, mely 
egyes esetekben fatális kimenetelű is volt. A toxici
tás adagfüggő és általában a kezelés kezdetét 
követően néhány hónappal lép fel, a legtöbb esetet 



prostatacarcinomás betegek kezelésekor észlelték 
(lásd Figyelemztetés). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
-orális antidiabelikumokkal. inzulinnal ( adagjuk 

módosítása válhat szükségessé). 
• Figyelmeztetés 

A kezelés kezdetén negatív nitrogénegyensúly 
alakul ki, ami a kezelés folyamán kiegyenlítődik. A 
kezdeti kataboiik-us hatás miatt általános testi lerom
lással járó állapotokban nem szabad alkalmazni 
(kivétel prostatacarcinoma). 

Újabb vizsgálati adatok szerint a ciproteron 
acetát nőstény patkányokon gócos, esetlegesen 
praeneoplastikus májlaesiók kialakulását idézte eló. 
Ilyen jellegú humán klinikai tapasztalatok ezidáig 
nincsenek. 

Nemi hormonokkal történő tartós kezelés során 
ritkán jóindulatú, igen ritkán rosszindulatú májda
ganatok előfordulását észlelték, melyek egyes 
esetekben életveszélyes intraabdominális vérzések
hez vezettek. Ha súlyos fájdalmak jelentkeznek a 
hasi terület felső részén és májmegnagyobbodás 
vagy intraabdominális vérzés jelei mutatkoznak, 
májdaganat gyanúja merülhet fel. Szükség eselén a 
készítmény/ek szedését le kell állítani. 

A kezelés előtt és során rendszeres májfunkció 
ellenőrzés, valamint cálővigyázatosságból mel
lékvesekéreg-működés és vérkép e!lenisrzés is 
szükséges. Ha a hepatotoxicitás ténye beigazoló
dott, a készítmény/ek alkalmazását le kell állítani. 

A kezelés károsan befolyásolhatja a jár
művezetési képességet, vagy a baleseti veszéllyel 
járó munka végzését. 

Amennyiben a kombinált kezelés alatt terhesség 
lépne fel, a kezelést azonnal le kell állítani. A 7 na
pos szedési szünet idején a megvonásos vérzés el
maradása terhességet jelezhet, ilyen esetben csak 
a terhesség kizárása után folytatható a kombinált 
kezelés. 

Elhúzódó vagy ismétlődő áttöréses vérzés 
eset én endametrium vizsgálatot kell végezni. 
• Megjegyzés: + 

Csak vényre adható ki "SZ" jelzéssel 
• Törzskönyvi szám: K- 1909 

A:NdRótuRoefioTlriieki:io· 
(3 x 31111) 

SCHERINO 

. · ·--.· ··--"-"'-' 
,_.,-,,--,._' . 

~:ATC ;kód:',G·Ö~Hi_~Ó~~: 

A készítmény hatóanyaga a ciproteronacetét, 
antiandrogen, gestagen és antigonadotrop hatással 
rendelkezik. 

Antiandrogen tulajdonsága révén a célszerve
ken történő kompetitív gátlással megakadályozZa, 
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hogy a dihidrotesztoszteron-receptor komplex a 
sejtmagba jutva kifejtse hatását Ennek megfelelően 
emberben gátolja a nemi ösztönt, csökkenti a 
faggyúmirigyek aktivitását, befolyásolja a szőrzet 

növekedését, ~;Játolja a prostataszövetre irányuló 
androgen növekedési impulzusok hatását, gátolja 
továbbá az idő előtti pubertás fejlődési folyamatait, 
beleértve a csontfejlődést is. 

Erős gestagen hatása a Kaufmann-féle felépülé
si teszttel jellemezhető, melyben már 20-30 mg-os 
összadag alkalmazása az endametrium transzfor
mációjához vezet 

Mint erős gestagen, centrális gátlÓ, azaz antigo
nadotrop hatással is rendelkezik, mely férfiakban 
gyengébb. 

További endocrin hatásai: csökkenti a tesz
toszteron és az ösztrogének szintjét, nem hat a 17-
keto- és ketagen szteroidokra, a kortizai szekréciója 
változatlan marad vagy csökken, túlnyomórészt vál
tozatlan marad a mellékvesekéreg ~ hypophysis 
elülső lebeny - hypothalamus tengely funkciója fel
nőttekben. 
e Hatóanyag 

300 mg cyproterenum ·aceticum benzil benzoat 
tartalmú {3 ml) olajos injekcióban. 
• Javallat 

Férfiak kórosan megváltozott nemi ösztönének 
csökkentése (szexuális deviatiók). Inoperábilis 
prostata carcinama antiandrogen kezelése. 
• Ellenjavallat 

Prostata daganat és az ellenjavallatok bármelyi
kének egyidejű fennállásakor a haszon/kockázat 
alapos mérlegelése szükséges. 

Májbetegségek (beleértve a kiválasztási zavaro
kat, mint Dubin-Johnson-és Rotor-syndroma), meg
előző vagy fennálló májdaganatok (nem ellenjavallt 
azonban prostatacarcinoma májmetastasisa ese
tén), súlyos testi leromlással járó megbetegedések 
(prostatadaganat kivételével). 

Súlyos, krónikus depressiók. 
Megelőző vagy fennálló thromboemboliás folya

matok, érelváltozásokkal járó diabetes meliitus, sar
lósejtes anaemia. 

A pubertás befejeződéséig fiatalkorúaknak nem 
adható, mert nem zárható ki a kialakulóban lévő 

endocrin összműködésre és/vagy a hossznöveke
désre kifejtett nem kívánt hatás. 
• Adagolás 

Kizárólag im., lassú fecskendezéssel. Az 
intravasalis bevitel! feltétlenül kerülni kell. 

Férfiak szexuális deviatiói akkor kezelendők, ha 
a betegnek nyomasztó betegségtudata van és kéri 
a kezelést. 10-14 naponként 1 ampulla (300 mg) 
adandó mélyen, im. Kivételes esetekben, ha a hatás 
nem kielégitő, lehet 10-14 naponként 2 ampullát 
(600 mg) adni, 1 ampullát a jobb, a másikat a bal 
glutealis izomzatba. Kielégitő terápiás eredmény 
esetén az adagot csökkenteni kell. A csökkentés, ill. 

a gyógyszer elhagyása fokozatosan történjen. Meg
kísérelhető az injekciók közötti intervallum növelése, 
vagy áttérés tablettákkal folytatott, alacsony adagú 
kezelésre. 

A terápiás hatás stabilizálásához hosszabb időn 
át történő adás szükséges, és egyidejűleg psy
choterápiát is alkalmazni kell. 

fnoperábilis proStata daganat: 
Hereeltávolítás után, a me\lékvese andragenek 

hatásának kiiktatására 14 naponként 1 ampulla mé
lyen, im. 

Hereeltávolítás nélKül hetenként 1 ampulla mé
lyen, im. Javulás vagy remissio esetén a kezelést nem 
kell leállítani, és nem kell az adagot csökkenteni. 

Az olajos injekciók beadása közben vagy köz
vetlenGI utána, ritkán rövid ideig felléphet köhögési 
inger, köhögési roham, légszomj. Ezek a tünetek 
lassú fecskendezéssei elkerülhetők. 
e Mellékhatás 

Több héten át tartó adás fokozatosan csökkenti 
a férfi nemzőképességet ( antigonadotrop és antian
dragen hatás következtében a spermatogenesist 
gátolja), ez a kezelés befejezése után néhány hóna
pon belül visszatér. 

Adagtól függóen - néha csak átmenetileg ~ 
gynaecomastia alakulhat ki, ami a mamillák kifeje
zett nyomásérzékenységével járhat együtt. Ezek a 
tünetek a kezelés után általában visszafejlődnek 
Nagyadagú kezelésnél egyes esetekben a májfunk
ció részleges, súlyos zavaráról számoltak be. Je
lentkezhet fáradtság és a kezdeményezőkészség 
csökkenése, esetenként átmeneti belső nyugtalan
ság vagy depressio jellegű lehangoltság. (lásd Fi
gyelmeztetés.) Testsúlyv9fiozás előfordulhat 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulin vagy az orális antídiabeticumok szük
séglete cukorbetegeknél megváltozhat, mivel a ké
szítmény-befolyásolja a glukóz toleranciát. 
e Figyelmeztetés 

Járművezetésben vagy baleseti veszéllyel járó 
munka végzésekor figyelembe kell venni, hogy a ké
szítmény fáradtságot, a kezdeményezőkészség 
csökkenését okozhatja, valamint károsan befolyá
solja a koncentráló képességet. Egyidejű alkoholfo
gyasztás esetén az alkoholnak a gátlásokat csök
kentő hatása miatt csökkenhet az Androcur nemi 
ösztönt gátló hatása. 

Mivel nagyadagú kezelés során egyes esetek
ben a májműködés részleges, súlyos zavaráról szá
moltak be, ajánlatos a gyógyszer adásának időtar
tama alatt a májfunkciói ellenőrizni. 

Nemi hormonok alkalmazása után ritkán jóindu
latú, még ritkábban rosszindulatú májtumorokat fi
gyeltek meg, melyek életveszélyes hasúri vérzé
sekhez vezetlek. A has felső részén fellépő súlyos 
panaszok, májmegnagyobbodás vagy akut 
intraabdominális vérzés jelei esetén a differenciál
diagnosztikai megfontolások során májtumorra is 
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gondolni kell. Adott esetben a készítmény adását 
le kell állítani. 

Tekintve, hogy egyes esetekben a kortizai szint
jének csökkenését észlelték, nagyadagú kezelés 
eselén óvatosságból a mellékvesekéreg működést 
ellenőrizni kell. Bizonyos elméleti megfontolások 
alapján a vörösvértestképzés gátlása elképzelhető, 
ez azonban nem bizonyítható, mindenesetre a keze-
10s során javallt a vérkép ellenőrzése.~·· 

A kezelés kezdetén negatív nitrogénegyensúly 
alakul ki, mely a kezelés folyamán kiegyenlítődik. E 
kezdeti katabolikus hatás miatt általános testi lerom
lással járó állapotokban nem szabad alkalmazni (ki
vétel: prostata daganat). 

Nagy adagok alkalmazásakor a szórványosan 
jelentkező légszomj-érzés nem igényel kezelést, mi
vel ez a progesteron és szintetikus gestagen termé
szetű anyagok ismert, a légzést stimuláló hatásával 
áll összefüggésben. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C), fény
tól védve tartandó. 
e Megjegyzés: + V- Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1910 

'A.NE:)(A'I"E:'o;s1ni9 irljekciotsxs''ri'll>. 
P.r-ie)(l\f i::'1•·ril~i injeli~;ö (5 í i o .{ily,. 

A flumazenil, egy imidazobenzodiazepin szár
mazék. Specifikusan kötódik a benzodiazepin
receptorokhoz, kompetitív antagonistaként megelő
zi, ill. felfüggeszti a benzodiazepinek központi ideg
rendszerre kifejtett hatását. 

Állatkísérletekben a benzodiazepin-recep
torokkal kémiai affinitás! nem mutató vegyületek, pl. 
barbiturátok, etanol, meprobamat, GABA
mimetikumok, az adenosin-receptor-antagonisták 
és egyéb hatóanyagok hatásait nem befolyásolja, 
de a benzodiazepin receptorokon a benzodiazepin 
típusú triazolopiridazinokra blackaló hatást gyako
rolt. A benzodiazepinek altató-nyugtató hatását má
sodpercen belü! felfüggeszti, de az alvás az antag
onista és az agonista dózis arányától, valamint fele
zési idejétól függően, a következő néhány órában 
ismét visszatérhet. A betegek az Anexatot még 
nagy dózisokban is jól tolerálják . 

Felezési ideje 53 perc, metabolizmussal, főleg 
vesén' át ürül. 
e Hatóanyag 

0,5ill. 1 mg flumazenilum (5 ml, ill. 10 ml) ampul
lánként, steril vizes oldatban. 
• Javallat 

Anaesthesiofogia: Benzodiazepinekkel beveze
tett és fenntartott általános anaesthesia felfüggesz
tése kórházban bennfekvő betegeken. Rövid diag-



nosztikai vagy terápiás beavatkozásokban benzodi
azepinekkel létrehozott nyugtató hatás megszünte
tése, bennfekvő vagy ambuláns betegeken. 

Intenzív betegeflátás: 
- Mérgezések diagnosztikai bizonyítása, vagy 

kizárása. 
- Ismeretlen eredetű eszméletlen á11apot eselén 

alkalmazásával megállapítható, hogy azt benzodi
azepin, más gyógyszer, esetleg agyi sérülés okozta. 

- Benzodiezepin-túladagolás eselén specifiku
san felfüggeszti annak központi idegrendszeri hatá
sait (spontán légzés, öntudat visszatérése, a szük
ségtelen intubálás elkerülése, ill. extubálás lehető
sége végett). 
• Ellenjavallat 

A gyógyszer iránti ismert túlérzékenység. 
A terhesség első időszakában csak az 

elöny/kockázat alapos mérlegelésével alkalmaz
ható. 

Benzodiazepinekkel és ciklikus antidepres
sivumokkal egyidejűleg történt mérgezéskor az anti
depressivumok texicitását a benzodiazepin hatása 
elfedheti. Ezért triciklikus vagy tetraciklikus antide
pressivumokkal történt súlyos intoxikáció esetén, ha 
vegetatív (anticholinerg), neurológiai (motoros rend
ellenesség) vagy cardiovascularis tünetek szerepel
nek Anexate alkalmazása a benzodiazepinek 
antagonizálására nem javasolt. 
• Adagolás 

Anaesthesiologia: A kezdő adag 0,2 mg (2 ml) 
ív. 15másodperc alatt. Amennyiben az öntudat 60 
másodperc alatt nem tér vissza megfelelő mérték
ben, további O, 1 mg {1 ml) adható. 

Szükség eselén az adag 60 másodperc eltelté
vel ismételheló a legfeljebb 1,0 mg (10 ml) maximá
lis dózis eléréséig. 

Általában 0,3-0,6 mg (3-6 ml) elegendő. 
Intenziv betege/látás: A kezdő iv. 0,3 mg (3 ml) 

Ha a beteg 60 másodpercen belül nem nyeri vissza 
öntudatát a kívánt mértékben, az injekció az eszmé
let visszanyeréséig, vagy legfeljebb 2 mg (20 ml) el
éréséig ismételhetó. Ez azonban semmilyen körül
mények közölt nem léphető túL 

Visszatérő somnolentia esetén óránként O, 1-0,4 
mg (1-4 ml) Anexate adható iv. infúzióban_ 

Az infúzió sebességél egyénileg kell megállapí
tani, az ébredés kívánt mért:§kétől függően. 

Amennyiben az Anexate adását megelőzően a 
beteg már hosszabb benzodiazepin-kezelésben ré
szesült, az Anexate gyors adását követően elvonási 
tünetek jelentkezhetnek. Ezek jelentkezésekor lassú 
iv. injekcióban 5 mg diazepam vagy 5 mg midazo
lam adandó. 
• Mellékhatás 

Ritkán előfordulhat bőrpír, émelygés, hányás 
Gyors injekció beadását követően előfordulhat izga
tottság, szívdobogás, félelemérzet 
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• Gyógyszerkölcsönhatás 
A nem benzodiazepin aganisták (zopiclone, tria

zolopiridazin stb.) benzodiazepin-receptorokra gya
korolt hatását is blockolja. 

Kíilönös figyelmet igényel a Anexate alkalmazá
sa több gyógyszer (főként ciklikus antidepres
sivumok) együttes túladagolása esetén. A túladago
lás miatti toxikus hatások (convulsio, szívrit
muszavar) felerősödhetnek a benzodiazepinek ha
tásának felfüggesztésekor. 
• Figyelmeztetés 

Súlyos fejsérülést szenvedett betegeken 
(és/vagy instabil intracranialis nyoniás esetén) a 
benzodiazepin-hatást Anexáttal felfüggesztve, az 
intracranialis nyomás megnövekedhet 

Anexate alkalmazása nem javasolt hosszú ideje 
benzodiazepin kezelésben részesülő epilepsiás be
tegeknek, mert a benzodiazepin aganisták védő ha
tásának hiotelen megvonása fokozott convulsiót vált
hat kL 

Alkalmazás után legalább 24 órán át járművet 
vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát végez
ni tilos! 

Alkalmazásának, ilL hatá~ának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani! Szükség esetén szoptatás 
alatt is adható. 

Anexate injekció az anaesthesiologiai praxisban 
műtét után csak akkor alkalmazható, ha a periferiás 
izomrelaxánsok hatása már elmúlt. 

Eltartás: szobahómérsékleten, közvetlen hőha
tástól védve. 
• Megjegyzés: + Or 
• Törzskönyvi szám: K- 1465 (0, 5 mg injekció) 

K- 1464 (1 mg injekció) 

A pentoxifillin jav1tja a vörösvértestek flexibilitá
sát, csökkenti a vér viszkozitását, gátolja a thrombo
cyta-aggregatiót, ezáltal javítja a mikrocirkulációt, a 
szövetek oxigénellátását 

Az Angiopurin nyújtott hatóanyagleadású tablet
ta, melyból folyamatosan szabadul fel a hatóanyag, 
így a pentoxifillin és metabolitjai 2-4 órán belül érik 
el a legmagasabb koncentrációt a plazmában és 
vérszintjük tartósan magas marad. 

Jól felszívódik, a májban metabolizálódik, 
plazmafehérjéhez nem kötódik. Szinte teljes mér
!ékben (96%) a vizelettel ürül ki, metabolitok for
májában. 
e Hatóanyag 

400 mg pentoxifyllinum filmtablettánként. 

• Javallat 
Perifériás keringési zavarok különbözö súlyassá

gi fokai (claudicatio intermittens, ulcus cruris, gan
graena). Agyi keringési (elsősorban időskori) zava
rok okozta_tűnetek: szédülés, fülzúgás, feledékeny
ség, csökkent koncentrálóképesség. 
• Ellenjavallat 

Pentoxifillin vagy egyéb xantinszármazékok {pl. 
koffein, teobromin, teofillin) iránti túlérzékenység. 
Friss szív-infarctus. Retinavérzés vagy egyéb, na
gyobb érből történó vérzés. Terhesség. 
• Adagolás 

Napi 3-szor 1 tabletta étkezéskor, egészben le
nyelve. Bár a terápiás hatás általában 2-4 hét múl
va észlelhetó, ajánlott a kezelést legalább 8 héten át 
folytatni, hogy a terápia hatásossága értékelhető le
gyen. Idősebb, ill. beszűkül! vesefunkciójú betegek
nek a megnyúlt eliminációs felezési idő miatt egyé
ni dózisbeállítás javasolt. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis: hasi dyscomfort érzés, has
menés, émelygés, hányinger, hányás. 

Központi idegrendszeri: nyugtalanság, fejfájás, 
szédülés, álmatlanság, látási zavarok. 

Szív- és keringés: angina pectoris, arrhythmia, 
vérnyomásesés, arckipiruiRs, hőhullám. Ilyen 
esetekben a dózis csökkentése, ill. egyes esetek
ben a kezelés megszakítása szükséges. 

Ritkán túlérzékenységi reakció (bőrplr, viszke
tés), thrombocytopenia. Igen ritkán bór- és nyálka
hártyavérzések (főként egyidejű anticoaguláns ke
zelés mellett). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Vérnyomáscsökkentő· szerek, insulin, orális 
antidiabeticumok, anticÜagulánsok hatását erősít
heti. 

Egyéb xantinszármazékokkal együttadva azok 
központi idegrendszeri mellékhatásait fokozhatja. 
• Figyelmeztetés 

Fokozott elővigyázatosság, egyéni dózisbeállítás 
ajánlott károsadott vese-, májműködés, coagulatiós 
zavarral társuló vascularis károsodás, súlyosabb co
ronaria- és cerebralis sclerosis, súlyos szívritm,.Jsza
varok, súlyos hypotensio, ingadozó vérnyomás, ill. a 
"Gyógyszerkölcsönhatás" címszó alatt szerepló 
gyógyszerekkel történő együttadás esetén. 
Anticoagulánsokkal történő együttadása eselén a 
vérzési és a prothrombin idő megnyúlhat, ezért az al
vadási paraméterek fokozott ellenőrzése szükséges. 

Szoptatás idején, ill. 18 év alatti életkorban csak 
az előny/kockázat igen gondos mérlegelése után 
adható, mert biztonságos alkalmazhatósága nem 
kellően bizonyított. 

Nagymértékben beszűkül! vesefunkció eselén 
csak fokozott ellenőrzés mellett alkalmazható. 

Gépjárművezetés és/vagy balesetveszéllyel járó 
munka végzése esetén - szédülés fellépésének ve
szélye miatt- fokozott elővigyázatosság szükséges. 
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Túladagolás eselén eszméletlenség, hypotonia, 
kávéaljszerű hányás, areflexia, tonusos-clonusos 
görcsök léphetnek fel. Gyomormosás, aktív szén 
adása, légzéstámogatás, ill. lélegeztetés, súlyos 
vérnyomásesés esetén plazmaexpander adása, 
görcsök felléptekor diazepam adása javasolt. 

A vizeletben álpozitív pregnandiol reakciói ad. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2343 

ANs~ig·sorr.9rtiiii\taolé'!ta:•(s(JJc.)·•'•·· 
•;t\f.lsft:, o 1 (){) 11)9'tl!n\tá~,~(flt•(~űli)·!· ' 
'UPJOHN 

Nemszteroid fájdalom-, láz- és gyulladáscsök
kentő propionsav-származék. Hatásterületei közül az 
utóbbi a legjelentősebb. Rheumatoid arthritis és 
osteoarthritis kezelésében napi 200-300 mg Ansaid 
egyenértékű napi 2-4 g acetilszalicilsawal, 2,4-3,2 g 
ibuprofennel il!. 75.,.150 mg indometacinnal. 
Rheumatoid arthritisben aranysókkal ill. glükokor
tikoidokkaf kombinálható. 

Más nemszteroid gyulladásgátlókhoz hasonlóan 
a t/urbiprofen hatásmechanizmusa sem teljesen 
tisztázott. Gyulladáscsökkentő hatásában feltehetó
en szerepet játszik jelentős prosztagland in szintézis 
gátló hatása. 

Orálisan adagolva jól felszívódik, a maximális 
vérszintet kb. 1,5 óra múlva (0,5-4 órán belül) éri el. 
Az eliminációs felezési idő átlagosan 5,7 óra (3-9 
óra). Az egyedi eltérések azonban jelentősek lehet
nek: az eliminációs felezési idő 2,8-12 óra közölt 
váltakozhat Nem akkumulálódik és nincs enzimin
duktív hatása. 

Jelentás mértékben metabolizálódik és töként a 
vizelettel ürül, kb. 20%-ban szabad ilL konjugált for
mában, kb. 50%-ban hidroxiláll metabolit formájá
ban. Több mint 99%-ban kötódik szérumfehérjék
hez. 

Az átlagos maximális szérumkoncentráció 100 mg 
flurbiprofen orális adagelását követően egészséges 
önkénteseken 15,2 J.!g/ml. Idős (58-77 év) betege
ken ugyanezen adag 18,0 ~-tg/ml maximális szérum
koncentrációt eredményezett, átlag 6,5 órás elimi
nációs felezési idővel, míg idős (65--85 év), rheuma
toid arthritisben szenvedő betegeken 12,7 ).lg/ml 
volt a~ szérum-csúcskoncentráció és 5,6 óra a fele
zési idő. 
• Hatóanyag 

50 mg ill. 100 mg flurbiprofenum filmtablettán
ként. 
e Javallat 

Rheumatoid arthritis, osteoarthritis, spondylitis 
ankylopoetica. Akut bursitis/tendinitis; akut kösz-



vény. Enyhe és közepes fájdalmak csillapítása. 
Dysmenorrhoea. Lágyrész-sérülések (nem-rheuma
tikus eredetű gyulladások). 
• Ellenjavallat 

Flurbiprofen iránti túlérzékenység. Aktív ulcus 
pepticum, gastrointestinalis vérzés. 

Terhesség, szoptatás időszaka, 14 év alatti élet
kor. 

{A f!urbiprofen ártalmatlansága terhes és szop
tató anyában még nem bizonyított. Biztonságos és 
hatásos adagolása gyermekeken még nincs megál
lapítva.) 

Ellenjavallt acetilszalicilsav-szenzitív asthmában 
szenvedő betegeknek, de óvatosan adandó vala
mennyi asthmás betegnek. 

Olyan betegeknek, akik az acetilszalicilsavra 
vagy más nemszteroid gyulladásgátlóra allergiás tí
pusú reakcióval (bronchialis asthma, rhinitis, stb.) 
reagálnak, mivel ilyen betegek esetében súlyos 
anaphylactoid reakció is felléphet 
e Adagolás 

Szokásos kezdő adag 100-300 mg naponta, 
2-4 részre osztva. Az egyszeri adag a 100 mg-ot, a 
napi adag pedig a 300 mg-ot ne lépje túl. 

Rheumatoid arthritisben, osteoarthritisben a 
kezdő adag általában 200-300 mg/die 2-4 részre 
osztva. 

A fenntartó adagot egyénileg kell megállapitani 
a beteg állapotától és reakciójától függóen. 

Spondylitis ankylopoetica: kezdő adag 200 mg 
naponta, 4 részre elosztva. Szükség esetén a dózis 
250-300 mg/die-ig emelhető. 

Oysmenorrhoea: 100 mg a tünetek (ischaemiás 
görcsös alhasi fájdalom, hányinger, hányás, 
fejfájás) jelentkezésekor, majd 50-1 oa mg 4-6 
óránként. Naponta legfeljebb 300 mg. 
• Mellékhatás 

Gyakoribb me!fékhatások: gastrointestinalis: 
dyspepsia, diarrhoea, alhasi fájdalom, nausea: köz
ponti idegrendszeri: fejfájás; urogenitalis: húgyúti in
fekcióra utaló jelek és tünetek; oedema {a test egé
szén jelentkező mellékhatás). 

Esetenként obstipatio, gastrointestinalis vérzés, 
flatulentia, emelkedett máj enzimértékek, hányás, a 
központ idegrendszer stimulálásának vagy gátlásá
nak jelei. Rhinitis, bőrkiütés, szédülés, tinnitus, lá
tászavar, testsúlyváltozás. 

Ritka mellékhatások" ulcus pepticum, gastritis, 
véres hasmenés, stomatitis, eosophagus-gyulladás, 
haematemesis, hepatitis. 

Központi idegrendszer: ataxia, cerebrovascu
laris ischemia, confusio, paraesthesia. 

Haematologiai: haemoglobin- és haematokrit 
csökkenés, vashiányos anaemia. 

Légzőszervi: asthma és epistaxis. 
Dermatologiai: angioedema, urticaria, ekzema, 

pruritus. 
Érzékszervek: conjunctivitis és parosmia. 
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Urogenitalis: haematuria, vesekárosodás. 
Továbbá: hidegrázás, láz, hyperuricaemia; szív

elégtelenség, hypertensio, vascularis megbetege
dések, vasodilatatio. 

Elvétve megfigyelt és a szakirodalomban feltéte
lezetten a kezeléssei összefüggésbe hozható.mel
lékhatások: cholestatikus és nem-cholestatikus 
icterus, haemolytikus anaemia, aplastikus anaemia, 
thrombocytopenia. Photosensitivitas, toxikus spi
dermalis necrolysis, exfoliativ dermatitis; interstitialis 
nephritis, anaphylaxia. 

Igen ritkán súlyos szemészeti jellegű problémát 
okozhat, ezért a kezelés során fellépő látászavar, 
vagy csökkent látás esetén azonnal szemészeti 
vizsgálatot kell végezni. 

Gyógyszerabusust vagy dependenciát flur
biprofen alkalmazása során nem figyeltek meg. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

- Antacidumok: idös betegekben lassítják a flur
biprofen felszivódását, de nem befolyásolja az ab
szorpció mértékét. 

-Acetilszalicilsav: egyidejű adagolása csökken
ti a szérum flurbiprofen szintjét, ezért együttadásuk 
kerülendő. 

- Béta-adrenerg blockolók: flurbiprofen előkeze
lés gyengíti a propranalot hypotensiv hatását, de 
nem befolyásolja a szivfrekvencia-csökkentó hatást. 

- Cimetidin, ranitidin: kismértékű, de statisztikai
lag szignifikáns flurbiprofen szérumszint-emelke
dést okoznak. 

- Digoxin: az egyidejű adagolás nem okozott 
változást egyik gyógyszer sleady state szérumszint
jében sem. 

- Diureticumok: a flurbiprofen befolyásolhatja a 
furoszemid hatékonyságát. Egyéb nemszteroid 
gyulladásgátlók befolyásolhatják a tiazid és a káli
ummegtakarító diuretikumok hatását. 

- Orális antidiabeticumok: az egyidejű adagolá
sa hypoglycaemiát okozó gyógyszerekkel enyhe 
vércukorszint-csökkenés! eredményez a hypogly
caemia tünetei nélkül. 
e Figyelmeztetés 

Súlyos gastrointestinalis toxicitás alakulhat ki 
vérzéssei, fekélyképződésset, perforációval, akár 
figyelmeztető jelek nélkül is a tartós Ansaid-, 
ill. más nemszteroid gyulladásgátló-kezelés 
esetén. 

Óvatosan adható a vese- vagy májfunkció káro
sodása esetén, vagy ha az anamnesisben máj-, ill. 
vesebetegség szerepel. 

Ugyancsak óvatosan adandó olyan állapo
tokban, amelyek a vese vérátáramlásának vagy 
a vértérfogat csökkenéséhez vezethetnek (pl. 
szívelégtelenség, májfunkciócsökkenés), ill. 
diuretikus terápia esetén. Ilyen állapotokban a 
nemszteroid gyulladásgátlóval történő prosz
taglandin szintézisgátlás súlyosbíthatja a vese
elégtelenséget. 

óvatosan adható cardialis decompensatio, 
hypertensio és más fokozott oedema-készséggel já
ró állapotok esetén. 

A flurbiprofen gátolja a kollagén indukálta throm
bocytaaggregatiót, ezért fokozott ellenőrzés szük
séges olyan .esetekben, amelyekben a vérzési idő 
megnyúlása kedvezátlen hatású. 

Más nemszterÜid gyulladásgátlókhoz hasonlóan 
fokozhatja a vérzés veszélyét anticoaguláns terápi
ával egyidejű alkalmazásakor, ezért ilyen esetben 
csak fokozott· óvatossággal adható. 

Csökkentheti a haemoglobinszintet, ezért óvato
san adható anaemia esetén. 

Túladagolás tünetei: beszúkült mentalis állapot, 
coma, csökkent izomtónus, fejfájás, diplopia, 
emelkedett máj enzimértékek, légzésdepressio, 
nausea, epigastrialis fájdalom. Specifikus antidotu
ma nincs. Időben gyomormosás, tüneti terápia, 
szérumelektrolit-korrekció. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-30 °C), ned
vességtól védve {30-60% relatív páratartalom). 
e Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K-1974 (50 mg filmtablet
ta); K -1975 (100 mg filmtabletta) 

f>.NTAEI~YL.25llm~it~~IEifliíi!(~Öx))·•• 
ANTÁE'T(iYL·sdo·mg•taJ3!!ftla'(2jj~y.·••· 

'CHINOIN'•'• 

Megváltoztatja a s~rvezet atkahol iránti érzé
kenységét azáltal, hogy' a máj acetaldehid-dehidro
genáz aktlvitását gátolja. Az alkohol acetaldehid-fo
kon megállított oxidációja miatt az alkoholfogyasz
tás- az elfogyasztott mennyiségtől függően súlyo
sabb vagy enyhébb acetaldehid mérgezéssel jár. 
Az alkohol túlérzékenység disulfiram kezelés után 
8-12 napig megmarad. Lassan szívódik fel, tassan 
eliminálódik, valószinűleg jelentős mértékben fixá
lódik a szövetekben, ez magyarázza a tartós ha
tást. 
e Hatóanyag 

250 mg, ill. 500 mg disulfiramum tablettánként. 
• Javallat 

Krónikus alkoholizmus. 
e Ellenjavallat 

Myocardialis laesio, koszorúsérbetegség, előre
haladott arteriosclerosis, suieidium veszélye, ter
hesség. Csak fokozott óvatossággal adható máj- és 
vesebetegségek, diabetes, epilepsia, struma és a 
vérképzőrendszer betegségei estén. 
e Adagolás 

Az első három napon át szokásos adgja napi 
2-4 tabi. (0,5-1 ,O g), melynek bevételét ellenőrizni 
kell. A negyedik napon az adagot 1-2 tablettára 
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csökkentjük. Ugyancsak a 4. napon iktatjuk be az 
első iváspróbát, melynek során pulzusszámmérés 
és vérnyomásmérés után 1 dl bort vagy 2 dl sört 
vagy 0,2 dl pálinkát igyon a beteg, aszerint, hogy 
milyen szeszes italt szekott fogyasztani. 

A disulfiram- alkohol reakció (tüneteit lásd Mel
lékhatás alatt) az alkohol elfogyasztása után 2-15 
perccel kezdődik, tetőpontját kb. 30 perc alatt éri el 
és általában mástél óra alatt zajlik le: Ezai8:tf1 o per
cenként megismétlendő a pulzusszámolás és vér
nyomásmérés. Az iváspróba alatt analepticumok és 
cardiacumok legyenek készenlétben. A második 
iváspróba alkalmával az alkohol mennyiségét asze
rint emeljük vagy csökkentjük, hogy az első próba
iváskor alkalmazott mennyiség túl erős vagy túl 
gyenge reakciót váltott ki. 

A disulfiram szedése hosszú időn át n·aponta 
rendszeresen ajánlott, a bevétel ellenőrzése szük
séges. 
e Mellékhatás 

A disulfiram-alkohol reakció tünetei jelentkezési 
sorrendben a következők: a fej-, nyak- és a mellbör 
erős kipirulása, a kötóhártyák belövelltsége (esetleg 
ödémája), verejtékezés,· nehéz majd szapora lég
zés, tachycardia, Vérnyomásesés. 

Diszulfiram kezelés alatt ritkán elöfordulhat ál
mosság, fáradtság, fejfájás,impotencia, kellemetlen 
utóíz érzése, me ly tünetek főleg az első hetekben je
lentkeznek, és többnyire átmeneti jellegűek. Előfor
dulhat allergiás dermatitis, perifériás neuritis, látó
ideg-gyulladás, polyneuritis, többnyire nagyobb 
adagok után psychotikus reakciók. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- metronidazollal (az alkoholintolerancia szem

pontjából additív hatás, psychotikus állapot, zavart
ság jelentkezhet 

óvatosan adható: 
- feniteinnal (fenitoin-intoxikáció veszélye); orá

lis anticoagulansokkal (azok hatását !okozhatja; izo
niaziddal (járásbizonytalanság, mentális funkcióza
varok jelentkezhetnek.) 
e Figyelmeztetés 

A krónikus aikaholisták disutfirammal támoga
tott elvonókúráját szakorvosi felügyelet mellett le
het megkezdeni. A kezelés megkezdésekor a be
teget 5-7 napig alkoholmentesen kell tartani. Ezen 
idő alatt a beteget teljes belgyógyászati - labora
tóriumi kivizsgálásnak vetik alá, melynek magába 
kell foglalnia a szív és keringési rendszer vizsgála
tát, EKG-, röntgen-, WR-, vérsejtsüllyedés-, teljes 
vérkép-, májfunkció- és vizeletvizsgálatot Célsze
rű azéhgyomri vércukorszint és a szérumelektroli
tok mérése is. Ezen napokban célszerű a beteget 
roborálni, B- és C-vitamint, egyéb vitaminokat, fol
savat adagolni. Amennyiben az említett vizsgála
tok alapján a kezelésnek ellenjavallata nincs, meg
kezdhető a disulfiram adagolása. Minden kezeltet 



célszerű ellátni a disulfiram szedését jelző doku
mentációval. 

A disulfiram kezelés alatt az alkohol fogyasztása 
minden formában tilos, beleértve a gyógyszerké
szítményeket is (pl. kanalas orvosságok). A disulfi
ram kezelés nem pótolja, csak kiegészíti a psy
choterápiás és szaciaterápiás gondozást. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: H 27 (250 mg) 

Tsz.: 2907 (500 mg) 

ANTAGELA szűs2:pe!lziÓ (1soi1'11) 
EGIS 

Nagy savmegkötő kapacilású gyógyszer: 13,3 
mmol sósav/5 ml, amely helyi érzéstelenítő hatással 
is rendelkezik. 
• Hatóanyag 

280 mg magnesium oxydatum, 380 mg alumíni
um hydroxydatum, 200 mg benzocainum, 1000 mg 
sorbitum 10 ml-enként, parahídroxi-benzoesav metil 
és propil észtert (konzerválószer) tartalmazó vizes 
szuszpenzióban. 
e Javallat 

Hyperaciditas, gyomor és nyombélfekély, akut 
és krónikus gastritis, másodiagos colitis, rekeszséN, 
oesophagitis. 
• Ellenjavallat 

A konz:erválószer iránti túlérzékenység. Súlyos 
veseelégtelenség. Hypophosphataemia. 
e Adagolás 

Egyéni szükséglet szerint. Aszokásos adag na
pi 4-szer 10-20 ml a három főétkezés után 20-60 
perccel, illetve az esti elalvás elótt a mellékelt 
adagoló mércével kimérve. 
e Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
-- tetraciklinnel, vaskészítménnyel. 
Más gyógyszerek felszívódását a pH Változtatá

sával befolyásolja, ezért az Antagel A és ezek sze
dése közölt 1--2 óra különbség legyen. 
o Figyelmeztetés 

Veseelégtelenségben -- a szérum alumínium- és 
magnéziumszint emelkedésének fokozott veszélye 
miatt-- kerülni kell nagy adagban, hosszú ideig tar
tó alkalmazását. 

A metil-parahidroxibenzoát tartósítószer arra ér
zékeny betegek eselén allergiás reakciókat válthat ki. 

Hosszantartó alkalmazáskor csökkenhet a szé
rum foszforszint. 

Beszűkül! vesemúködés esetén a szerum alumí-

nium és magneziumszint rendszeres ellenőrzése 
szükséges. 

Eltartás: Fénytól védve, szobahómérsékl8ten'. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3809 

ANTAGEL szllsipélizló (1501'1'11)·. 

E GIS 

Jelentős savmegkötő kapacitással rendelkező 
gyógyszer: 13,3 mmol sósav/5 ml. 
e Hatóanyag 

280 mg magnesium oxydatum, 380 mg alumini
um hydroxydatum, 1 OOO mg sorb i tum 1 O ml-enként, 
para-hydroxi-benzoesav methyl és propyl észtert 
(konzerválószer) tartalmazó vizes szuszpenzióban. 
e Javallat 

Hyperaciditás, gyomor és nyombélfekély, akut 
és krónikus gastritis, másodh;>gos colitis, rekeszsérv, 
oesophagitis. 
e Ellenjavallat 

A konzerválószer iránti túlérzékenység. Súlyos 
veseelégtelenség. Hypophosphataemia. 
e Adagolás 

Egyéni szükséglet szerint. 
Aszokásos adag napi 4-szer 10--20 ml: a három 

főétkezés után 20-60 perccel, illetve az esti elalvás 
előttamellékelt adagoló mércével kimérve. 
e Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
~ tetraciklinekkel, vaskészítményekkel. 
Más gyógyszerek felszívódását a pH változtatá

sával befolyásolja, ezért az Antagel és ezek szedé
se között 1--2 óra különbség legyen. 
• Figyelmeztetés 

Veseelégtelenségben ~ a szérum alumínium- és 
magnéziumszint emelkedésének fokozott veszélye 
miatt ~kerülni kell nagy adag ban, hosszú ideig tar
tó alkalmazást. 
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A metil-parahidroxibenzoát tartósítószer arra 
érzékeny betegek esetén allergiás reakciókat 
válthat ki. 

Hosszantartó alkalmazáskor csökkenhet a 
szérum toszforszint 

Beszúkült vesemúködés esetén a szérum alumí
nium- és magnéziumszint rendszeres ellenőrzése 
szükséges. 

Eltartás: fénytől védve szabahőmérsékleten tar
tandó, jól zárható üvegben. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3808 

ANTELEPSIN 0,25 mg tabletta(SOx) 
ANTELEPSIN 1 mg tabletta(SOx) 

Awo· 

A k!onazepamnak kifejezett anticonvulsiv hatása 
mellett nyugtató-, altató-, anxiolytikus- és izomre
laxáns tulajdonságai is vannak. Gátolja az agyké
regben, a thalamusban és a limbicus struktúrékban 
lévő gócok epilepsiás aktivitásának a kiterjedését, 
anélkül azonban, hogy magára a gócragátló hatást 
fejtene ki. 

Orális alkalmazás után a gyomor-bélcsatornából 
gyorsan felszívódik. 

A maximális vérszintet 1--2 óra múlva, egyes 
esetekben 4-8 óra ri'IÚiva éri el. Jó zsíroldé
konysága következtében valamennyi szövetben 
gyorsan eloszlik. A plazmfehérjékhez való kötő
dése nagy egyéni ingadozásokat mutat, értéke 
47-48%. Az eloszlásban a plazmafehérjékhez va
ló kötödésen kívül a nem és az életkor is szerepet 
játszik. 

Metabolizmusa során a májban nem képződnek 
farmakológiailag aktív metabolitok. A fómetabolitok: 
7-amine-származék, 7-acetamino-származék és ke
vés 3-hidroxi-származék. 

A kiürülés a vesén keresztül glukuronidok vagy 
szulfat-konjugátumok formájában történik. 

Kevesebb, mint 1% változatlan formában ürül a 
vizeletteL 

Felezési ideje 30± )2 óra. Az egyensúlyi álla
pot 4-6 napon belül áWbe. Egyértelmű dózis-hatás 
összefüggést, éppen úgy, mint más benzodi
azepin-származékoknál, nem lehet megállapitani, 
a terápiás vérszint-tartomány 20 és 70 ng/ml közé 
esik. 
• Hatóanyag 

0,25 mg, ilf. 1 mg clonazepamum tablettánként. 
e Javallat 

Csecsemő és gyermekkori epilepsiás rohamok 
(típusos és atípusos petit mal epilepsiák, primaer 
vagy secundaer generalizált tonusos-clonusos 
görcsrohamok). 

Felnőttkori epilepsiák, különösen a focalis roha
mok kezelése. 
e Ellenjavallat 

Myasthenia gravis; heveny gyógyszer- (közpon
ti idegrendszeri depresszánsok) és alkoholmérge
zés, valamint ismert drog- és/vagy alkoholfüggóség; 
továbbá szapiatás időszaka 

Csak óvatosan adható: súlyos májkárosodásban 
(pl. cholestatikus icterus), máj- és/vagy vesemúkö
dési zavarban, mozgászavarokban (ataxia), alvás 
alatt jelentkező káros légzéskimaradásban (alvási 
apnoe), hypercapniában (különösen annak súlyos 
akut stádiumában), valamint idősebb betegeknek 

87 

(csökkent tolerancia, lassú kiürülés, főleg d" 
piratorikus elégtelenség). car lOres-

Relatív ellenjavallat a terhesség (főleg a11 
20-40. napja) (lásd Figyelmeztetés). ~"~a.k 
e Adagolás 

Individuális. 
A kezelést kis adagokkal kell kezdeni, majd fo

kozatosan a kívánt hatás eléréséi!'r keiFBmelni. A 
szükséges napi fenntartó adaoot általában 2-4 hét 
alatt célszerű elérni. Az elért f;nntartó napi adagok 
általában: 

csecsemőknek 0,5--1 mg; kisgyermekeknek 1--
3 mg; iskolásgyermekeknek 3-6 mg; tetnőtteknek 
3-6 (-8) mg. 

A nap; adagot 3-4 egyenlő részre elosztva kell 
lenyelni. 

A tablettákat szélrágás nélkül, folyadékkal kell 
bevenni. Csecsemőknek, illetve kisgyermekeknek 
ajánlatos a tablettákat egy teáskanálnyi folyadék
ban feloldani vagy az ételbe keverve beadni. 

A kezelés időtartama a betegség jellegétól és a 
betegek egyéni reakcióitól függ. A kezelést önként 
soha nem szabad abbahagyni. A kezelés végén az 
adagokat lassan és fokozatosan kell csökkenteni 
máskülönben újabb Í"ohamok és elvonási tünetek 
léphetnek fel. 
e Mellékhatás 

Erősen függnek az adagok emelésének a se
bességétól és a kezelés időtartamától. 

Megelőzhetők vagy mérsékelhetők a kezelés 
elején az adagok fokozatos, óvatos emelésével 
(adott esetben az adagok csökkentésével). A leg
több mellékhatás a kezelés kezdetén jelentkezik, a 
folyamatos terápia során mérséklődik. 

Aluszékonyság, kábultság és nemkívánatos 
nyugtató hatás, mozgászavar{ataxia) és esetenként 
izomgyengeség jelentkezhet. 

Kiváltképpen csecsemökön és kisgyermeke
ken fokozott nyálfolyás, vagy bronchialis hyper
secretio észlelhető (a légutak elzáródásának ve
szélye!). 

Bár a klonazepam általában kedvező hatással 
van az epilepsiások eSetleges magatartászavarára, 
az arra hajlamos betegekben paradox reakciókat 
(pl. nyugtalanság, dührohamok, mozgáskényszer) 
is kíválthat. 

Ritkán tonusos~clonusos görcsök is elöfordul- · 
nak. 

Nem zárhatók ki a következő, más benzodi
azepinekre is jellemző mellékhatások sem: antero
grad amnesia, zavartság; ritkán depressiós állapot, 
gyomor- bélmúködési zavarok, látási zavarok, arti
culatiós nehézségek, vérnyomásesés, légzésde
pressio (föleg légúti obstructióban és agykárosodás 
esetén), valamint túlérzékenységi reakciók (pl. bőr
kiütés). 

Fenobarbitállal vagy primidonnal kombinálva a 
fenti mellékhatások fokozódnak. 



e Gyógyszerkölcsönhatás 
Amennyiben más antiepilepticummal kombinál

va kerül alkalmazásra, a kívánt terápiás hatás eléré
séhez az adagolási minden egyes szer esetében új
ra be kell állítani. 

A klonazepam gátolhatja a fenitein lebomlását 
ennek következtében a fenitoin vérszintje a toxikus 
tartományt iS elérheti. 

A primidon hatását a klonazepam fokozza. 
A fenobarbitál és a karbamazepin ugyanakkor 

felgyorsítja a klonazepam metabolizmusát, ennek 
következtében a klonazepam vérszintje alacso
nyabb lesz, bár a mellékhatások erősödnek. 

Valproáttal kombinálva néhány esetben provo
kált rohamot váltott ki. 

A klonazepam valamint a központi idegrend
szerre ható gyógyszerek és az alkohol csökkentheti 
a kezelés eredményességét, illetve előre nem látha
tó mellékhatásokat válthat ki. 
e Figyelmeztetés 

A klonazepam hatása iránt tolerancia fejlódhet ki, 
melyre a rohamok újra jelentkezése utal. Más benzo
diazepin-származékokhoz hasonlóan fennáll annak 
a veszélye, hogy függőség alakul ki, különösen, ha a 
kezelés l"}agy adagokkal történik és hosszú ideig tart. 
A szer elvonásával járó görcsveszély miatt - éppen 
úgy, mint nyilvánvaló hatástalanság esetén - a keze
lést csak nagyon lassan szabad abbahagyni. 

A kezelés hirtelen megszakításakor további el
vonási tünetek is előfordulhatnak (pl. enyhe depres
sio, alvás-zavar, hasi- és izomgörcsök, hányás, izza
dás és remegés). 

Terhesség fennállása esetén - az anya és a 
gyermek szempontjai alapján -az orvosnak gondo
san mérlegelnie kell a várható elóny/kockázat mér
tékét. Főleg a terhesség 20. és 40. napja közölt a 
legalacsonyabb még hatásos adagokat kell adni. 
Ebben az idöszakban a klonazepamot tilos más 
gyógyszerekkel kombinálni. 

A terhesség utolsó harmadában folyamatosan, 
vagy röviddel aszülés előtt nagy adagokban adott 
klonazepam elvonási tüneteket (floppy-csecsemő
syndroma) okozhat az újszülöttekben (nyelési reny
heség, vérnyomásesés, enyhe légzésdepressio, a 
testhőmérséklet csökkenése). 

A klonazepam bejut az anyatejbe. Nyelési zava
rokat okozhat és szedatlv hatású lehet. ezért klon
azepam kezelés alatt szoptatni tilos.l 

Alkalmazásának első szakaszában - egyé
nenként meghatározandó ideig - járművet vezetni, 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A 
továbbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. Alkalmazásának, ill. hatásának tartama 
alatt tilos szeszesitalt fogyasztani! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1002 (0,25 mg tabletta) 

K- 1003 (1 mg tabletta) 
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ANJEOVIN tabletta (3 x 21) 

A.TCfkód:-'Gri3A'~Ü'3 

Ún. kétfázisú, kombinált ·orális antikoncipiens, 
ame!y az ovulatio gátlásával akadályozza meg a ter
hesség létrejöttét. A tüszőrepedés elmaradásának 
hátterében a hypophysis LH és FSH secretiójának 
gátlása áll. A hormonkombináció hatása azonban 
összetett, a tubamotilitás serkentésével, a cervicalis 
nyák viszkozitásának növelésével, az endametrium
ra kifejtett antiimplantatiós hatással, valamint ún. 
sperma-kapaGitáció gátlással is akadályozza a 
megtermékenyülést A kétfázisú progesztin
ösztrogén adagolás kedvezően igazodik a ciklus fi
ziológiás változásaihoz. 
e Hatóanyag 

Fehér tablettánként 0,05 mg levonorgestrelum 
és 0,05 mg aethinyloestradiolum, Rózsaszínű tablet
tánként O, 125 mg levonorgestrelum és 0,05 aethiny
loestradiolum. 
e Javallat 

Orális fogamzásgátlás. (Funkcionális vérzésza
varok, középidós fájdalom, dysmenorrhoea eselén 
terápiás értékű.) 

A differenciált tablettarendelés szempontjait fi
gyelembe véve, az Anteovin az enyhén gestagen 
fenotípusú nák részére a legalkalmasabb. 

Használata mellett a méhnyálkahártya átalakulá
sa biztosított, adolescenseknek és m_ég nem szült 
náknek is előnyös. 
o Ellenjavallat 

Terhesség, hepatitis utáni állapotok, súlyos 
idiopathiás terhességi icterus az anamnesisben, 
cholelythiasis, cholecystitis, krónikus colitis, súlyos 
terhességi pruritus az anamnesisben, zsíranyag
csere zavarok. 

Súlyos organikus szlvbetegség, súlyos hyperto
nia, súlyos diabetes mellitus, az endocrin mirigyek 
egyéb megbetegedései, fokozott thrombosis kész
ség, cerebrovascularis kórképek az anamnesisben. 
Malignus tumorok, elsősorban emlő és genitális 
tumorok. Sarlósejtes anaemia, krónikus haemo
lytikus anaemia, tetania, Dubin-Johnson és Rotor
syndroma. 

Lactatio, intolerancia. 
o Adagolás 

A menstruációs ciklus első napjától számított 5. 
naptól kell alkalmazni 21· napon át. Napi 1 tbl.-t kell 
azonos napszakban, lehetőleg este bevenni. Ezt kö
vetően 7 nap szünetet kell tartani, ami alatt men
struatioszerú megvonásos vérzés jelentkezik. Füg
getlenül ennek bekövetkezésétól és tartamátóL az 1 
hetes szOnetet követő napon az újabb 21 napos kú
ra megkezdhetó. A fenti adagolási mód mindaddig 
folytatható, amíg a terhesség megelőzése kívána~ 

tos. Rendszeres szedés esetén a fogamzásgátló 
hatás az 1 hetes tabletta szedési szünetre is kiter
jed. A két egymástól különböző színü tabi. ösz
szetétele eltérő. A szedést a fehér színú tablet
tákkal kell elkezdeni, majd a róZsaszínűekkel kel/ 
folytatni! Ha a tabletták napi bevétele a szokásos 
időben elmarád, azt a legrövidebb időn belül pótol
ni kell. 

Nem tekinthető folyamatosnak az ovulatiogátlás, 
ha a kúra folyamán 2 tabletta bevétele között 36 órá
nál hosszabb idó telik el. A terápiás alkalmazás 
ezektól a szempontoktól független. 
e Mellékhatás 

A kúra kezdetén esetleg jelentkezó-gastrointesti
nalis tünetek, émelygés, mel!feszülés a folyamatos 
kezelés során rendszerint csökkennek vagy meg
szűnnek. Testtömeg-növekedés vagy csökkenés 
egyaránt előforduhat Számolni kell a megváltozott 
gkükóz toleranciával. Fejfájás, hangulati ingadozás, 
fáradékonyság, exanthema, lábikragörcs, a libidó 
megváltozása előfordulhat. 

A kezelés során esetleg jelentkező enyhe, pe
csételő vérzés nem indokolja a kúra megszakitását 
Erősebb áttöréses vérzés eselén a tabletta szedé
sét abba kell hagyni, és nőgyógyászali vizsgálatot 
kell végezni. A vizsgálati eredménytól függóen a 
vérzés 1. napjától számított 5. napon újabb 21 na
pos kúrát lehet elkezdeni. Az áttöréses és pecséte
ló vérzés jelentkezése az Anteovin-kúrák előreha
ladtával csökken, majd rendszerint meg is szűnik. 
Alkalmazását fel kell függeszteni: 

-terhesség esetén, 
- thrombosis, embolia, thrombophlebitis jelent-

kezése, / 
- cerebrovascularis Zavarok, 
- szívinfarctus, 
- retina thrombosis, 
-látóképesség romlása, exophthalmus, diplopia 

jelentkezése, 
- ismétládá hosszantartó súlyos fejfájás, 
- krónikus, hosszantartó súlyos egyéb megbete-

gedés esetén. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Hatásfokát - enzimindukció révén - néhány 
egyidejűleg szedett gyógyszer {pl. rifampicin, feno
barbitálszármazékok, fenitoin, széles hatású anti
biotikumok, szulfonamidok, pirazolon-szárma
zékok) csökkentheti (áttöréses vérzés) vagy fel
fúggesztheti. 
• Figyelmeztetés 

Varicositas, epilepsia, hypertonia, depressióval 
járó psychiatriai kórképek, enyhe diabetes mellitus, 
nagyobb myoma uteri, mastopathia esetén, vala
mint 40 éves életkor felett alkalmazása nagyobb kö
rültekintés! indokol. A dohányzás a mellékhatások 
előfordulását és súlyosságát fokozhatja. Évenkénti 
cytologiai ellenőrzés ajánlatos. 

Hasmenés és hányás esetén - az akadályozott 
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felszívódás miatt - a fogamzásgátló hatás átmeneti
leg szünetelhet. Ezért rendelésekor mindazon inter
currens betegségek figyelembe veendők, amelyek 
hányással, hasmenéssei járnak. Elhúzódó, tartós 
diarrhoea vagy hányás a szedés felfOggesztését és 
más hagyományos védekező módszer alkalmazá
sát teszi szükségessége. 

A magzat-védelme érdekében a tervezett ter
hesség elót! 3 hónappal a tab!etták- sz.edését taná
csos abbahagyni és más nem hormonális védeke
zési módszerhez folyamodni. 

Hosszú ideig tartó megbetegedések esetén, és 
nagyobb mútétek előtt (hosszabb idejű immobilizá
ció miatt is) a szedést fel kell függeszteni. {ajánlatos 
a tervezett mútét előtt hat héttel). 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
11 Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3640 

Fájdalomcsillapltó hatású kombináció. 
e Hatóanyag 

50 mg coffeinum, 200 mg aminophenazonum, 
300 mg phenacetinum tabiettánként. 
o Javallat 

Fejfájás, egyéb fájdalmak, neuralgia, láz. 
o Ellenjavallat 

Pirazolon-túlérzékenység. 
e Adagolás 

Szükség szerint naponta 1-3-szor 1-2 tbl. 
• Mellékhatás 

Allergiás bórreákció, leukopénia, ritkán agranu
locytosis, haemoiytikus anaemia, methaemoglobi
naemia, vesekárosodás. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerúlend6: 
- fenobarbitállal {az analgetikus hatást mérsékli). 

o Figyelmeztetés 
A ritkán előforduló agranulocytosis miatt tartó

san csak orvosi felügyelet, a fehérvérsejtszám rend
szeres ellenőrzésemellett alkalmazható. 

Eltartás: fénytól védve. 
o Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 2864 
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Az antithrombin lll. a vér alvadását akadályozza 
meg a thrombin és az aktivált X. faktor gátlása ré
vén, e11dogén heparin segítségéve!. 

Az Antithrombin lll lmmuno gyújtött emberi plaz
mából készüL Valamennyi plazma egység kizárólag 
Közép-Európa és az Amerikai Egyesült Államok ha
tóság ilag engedélyezett plasmapheresis-központ
jaiból származik. - A tudomány mai állása szerint 
nem lehet biztonsággal kizárni, hogy a plazmában 
esetleg előforduló ismert vagy ismeretlen virusok a 
faktor-koncentrátumokkal átvivődnek. Az 
Antithrombin llllmmuno gyártására csak olyan plaz
ma-egységeket használnak föl, melyeknek ALT
aktivitását e!lenörizt.ék, továbbá nem reagáltak a 
Hbs-antigén-tesztelés során és nem tartalmaztak 
HIV-1, HIV-2 ill. Hev· elleni antitestet A vírusátvitel 
kockázatának további csökkentése érdekében az 
Antithrombin llllmmuno gyártása során az oldatnak 
(Hollemann szerinti) 60 °C-on 1 O órán át tartó hóke
zelését is elvégzik. 
e Hatóanyag 

250 NE, ilL 500 NE, ill. 1000 NE, ill. 1500 NEU 
antithrombin lll. Oldószer 5 ml, ilL 10m!, ill. 20 ml. ill. 
30 ml injekcióhoz való desztillált víz. 

A mellékelt oldószer teljes mennyiségével elké
szített oldat 1 ml-e a következőket tartalmazza: 
antithrombin lll 50 NE; fehérje 20-50 mg; glükóz 
10 mg; nátrium-klorid 9 mg; nátrium-citrát dihidrát 
1 mg; tris (hidroximetil)-aminometán 1 mg. 

• Az Európai Közössé g ajánlásaival egyetértésben, ezt a 
terméket olyan gyűjtött emberi plazmából állitották elő, amely 

csak HCV ellenanyagra nem reagáló egyes donor-egysége
ket tartalmazott. Klinikai tanulmányoknak kell még eldönteni, 

hogy ez a vírusos vagy molekuláris kórokozók átvitelének 
csökkent, változatlan vagy fokozott kockázatával jár-e együtt. 

.. 1 nemzetközi egység (NE) antithombio !ll {a WHO re

ferencia-készltménye szerint) 1 ml friss normál plazrr1ában. 
lévő antithrombin lll aktivitásának felel meg. 
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• Javallat 
Az antithrombin lll. rendellenesség lehet örökle

tes vagy számos betegség kapcsán szerzett. Az 
antithrombin llL szerzett múködészavarát okozhatja 
a túlzott fehérjefogyasztás vagy fehérjehiány, vagy 
az antithrombin lll. nem megfelelő szintézise. 

Az Antithrombin lll. Immun-o azoknak a betegek
nek ajánlott, akiknek a plazmájában' az antithrombin 
ll!. aktivitása a normális érték 70%-a alatt van, to
vábbá thrombotikus és thromboemboliás betegsé
gek profilaxisára. Az antithrombin ll!. infúziója az 
alábbi kóros állapotokban javasolt: 

- veleszületetett antithrombin rendellenesség
ben szenvedó betegeknek sebészeli beavatkozás, 
terhesség és szü!és esetén; 

- a heparin hiányzó vagy elégtelen hatásának 
észlelésekor a diffúz intravascularis coagulatio 
(DIC) kialakulása vagy veszélye esetén (pl. több
szörös trauma, fertőzési szövódmények, shock, 
praeeclampsia, illetve egyéb, akut consumptiós 
coagulopathiával járó rendellenességek); 

- nephrotikus vagy bélgyulladásos betegeknek, 
amennyiben thrombosis jelentkezik vagy annak ve
szélye fenyeget; 

-súlyos májbetegek mútéte esetén, illetve vér
zéses szövődményeinek kezelése, kOlönösen akkor, 
ha alvadási faktorkoncentrátumok adása is szOksé· 
ges. 
• Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
• Adagolás 

Adagja az antithrombin lll. rendellenesség oká
tól és mértékétól függ. A pontos adag kiszámításá
hoz meg kell mérni az antithrombin lll aktivitást. A 
humán plazmában a normális antithrombin aktivitás 
80% és 120% közölt van, s a normális érték 70%-a 
alá csökkenő aktivitás nagymértékben fokozza a 
thrombosis· veszélyét. Az egyedi adagolásnak két 
infúzió közölti időszakában a plazmában a r10rniá
lis antithrombin Hl szint legalább 80%-át biztosíta
nia kell. 

A veleszületett antithrombin lll. rende!lenesség 
eselén a biológiai felezési idó általában kb. 2,5 nap. 
A szerzett antithrombin lll. rendellenességben ez a 
felezési idő jelentősen lerövidülhet, így DIC eselén 
néhány órára csökken. 

A kezelés időtartama esetenként változik. 
Általában az Antithrombin llL lmmuno adagolása 
befejezheló a laboratóriumi paraméterek normalizá
lódása és/vagy a klinikai tünetek megszúnése után. 
Szükséges lehet azonban a plazma antithrombin 
ll!. szintjének hosszabb időn keresztül történő fi
gyelése. 

A beteg plazmájában az antithrombin llL szint 
Anti-thrombin lll Immuno-val történő kezelés előtti 
és alatti meghatározásához az antithrombin aktivitá
sának pL kromogén szubsztrátumokkal történő mé
rése (amidolitikus módszer) javasolt. 

1. Adagolási útmutató DIC fennálltakor 
Az Antithrombin lll. lmmuno dózisa a beteg terá

pia előtti antithrombin ll!. aktivitásától fűgg. A keze
lés alatt 4-6 óránkénti ellenőrzés szükséges. A kez
dó adagnak elég nagynak ~él! lennie ahhoz, hogy a 
plazmaszintet_a normális 80-120%-os tartományba 
emelje. További infúzió szükséges, ha az antithrom+ 
bin lll (AT lll) aktivitás 70% alá súltyed. Akut AT lll 
censumptióban szenvedó betegek eselén az adag 
meghatározása az alábbi képlet szeríni javasolt: 

1 NE AT/ttkg = az antithrombin lll plazmaszint 
1%--os növekedésével Az Antithrombin lll lmmuno 
heparinnal történő együttes alkalmazása esetén fi
gyelembe kell venni, hogy a heparin alvadásgátló 
hatását az antithrombin lll felerősíti (lásd még 
Gyógyszerkölcsönhatás és Figyelmeztetés alatt). 

2. Adagolási útmutató egyéb antithrombin fff 
rendellenességek esetén 

Vezérelvként felnőttek átlagos kezdö adagja 
1500 NE, a fenntartó adag ennek fele, 8-24 órás 
időközökben adagolva. Mindamellett szükséges 
az adagolás egyéni korrekciója, ami a beteg rend
szeres időközönként mért antithrombin lll. aktivitá
sának ellenőrzése alapján állapítható meg. Ha 
nem áll fenn akut AT lll. consumptio, a szükséges 
dózis az alábbi képlet alapján számítható ki:1 NE 
AT/ttkg =az antithrombin ll! plazmaszint 2%-os nö
vekedésével. 
• Mellékhatás 

Anaphylactoid vagy anaphylaxiás reakció ritkán 
fordul eló. Enyhe reakciók kezelésére antihisztamin 
adható, súlyos hypotonia kialakulásakor a shock
terápia korszerú elvei szerint kell eljárni. Láz, 
urticaria, émelygés, há~inger, dyspnoe, anaphy
laxiás shock esetén a kezelést azonnal meg kell 
szakítani. 

A tudomány jelenlegi állásaszerint nem zárha
tó ki teljes bizonyossággal, hogy a plazmában 
esetlegesen előforduló, ismert vagy ismeretlen vf
rusokat a faktorkoncentrátumok átvisZik. Minden 
bizonnyal kikúszöböli a hepatitis vfrusának átvite
le a körültekintő donor- és plazma kiválasztás ré
vén, illetve a termék oldatban történő hókezelése 
által. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

-Az antithrombin lll hátását a heparin felerósiti. 
-Súlyos antithrombin lll elégtelenség a heparin 

hatását jelentősen csökkenti. 
e Figyelmeztetés 

Vérzéses diathesisben szenvedó betegeknek az 
antithrombin lll és a heparin együttes alkalmazása 
növeli a vérzés kockázatát. A heparinkezeléssei 
egyidejűleg alkalmazott antithrombin llL esetében 
számításba kell venni a megnövekedett alvadás
gátló hatást a heparin adagjának meghatározásá
ban. Ezen felül figyelembe kell venni, hogy a throm
bocytopeniás betegek 4-es thrombocyta faktor 
rendellenességben is szenvedhetnek, ami a heparin 
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csökkent semlegesítésével jár, s növelheti a vérzés 
veszélyét. Ajánl~tos a heparinnal kombinált bármely 
ter'ápia esetén ellenőrizni az APTT-t (activated par
tial thromboplastin time) és a heparin adagját újból 
beállítani. 

A koncentrátum oldása 
A liofilezett Antithrombin Iti. lmmuno preparálu

mct csak közvetlenül a felhasználás előtt sza
bad feloldni. Az oldatot azonna! fel keH liasználni. 
A megbontott üveget később nem szabad felhasz-
nálni. ~ 

1. Az üvegben levő öldőszert szobahómérsék
letre felmelegítjük (maximálisan 37°C). 

2. A liofilizétum és az oldószer üvegének védó
sapkáját eltávolítjuk és mindkét üveg gumidugóját 
fertőtlenftjük. 

3. A mellékelt kettós-tút műanyagkupak védi, 
amit hegesztési pont zár le. Eitordítással kell a he
gesztési pontot megbontani, majd az egyik sapkát 
eltávolitva a tút az oldószeres üveg gumidugójába 
szúrjuk. 

4. Ezután az átvivő tú másik múanyagkupakját 
távolítjuk el. A szabad tűvéget nem szabad meg
érinteni! 

5. Az oldószeres üveget ezután a koncentrá· 
tumot tartalmazó üveg fölé emeljük, majd a kettős 
tú szabad végét a koncentrátumot tartalmazó 
üveg gumidugójába szúrjuk. Az oldószer így átfo
lyik a vákuum alatt levő !iofilizátumot tartalmazó 
üvegbe. 

6. Az üres oldószeres üveget ezután a tűvel 

együtt eltávolítjuk, majd a liofilizátumot és az oldó
szert tartalmazó üveget a gyorsabb oldódás érde
kében gyengén rázogatjuk. 

7. A koncentrátum tefjes feloldását követően be
szúrjuk a szellóztető tút, az esetlegesen képződött 
hab megszüntetésére. Végül a szelláztető tút eltávo
lítjuk. 

Beadás 
A melléke!t filteres tú védősapkáját csavarással 

eltávolíljuk, utána a tút az egyszerhasználatos fecs
kendOre helyezzük és felszívjuk az oldatot a fecs
kendőbe. Ezt követően a filteres tú válik szükségte
lenné, ezért kicseréljük arra a tűre, amelyen keresz· 
tül, (vagy adapterrel ellátott infúziós szerelékkel) az 
anyago! {maximum 5 ml/perc sebességgel) 
intravénásan befecskendezzük. 

Ha más módon történik az oldás, akkor is meg
felelő szúrés szükséges, hogy ne kerülhessen a 
szervezetbe feloldatlan fehérjerészecske, pl. ve
szélyhelyzetben gyors oldás esetén, illetve a 
gumidugóból származó részecske (microembolia 
veszélye). 

Eltartás: 2-8 °C között. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 2118 (250 NE injekció); 
K- 2119 (500 NE injekció); K- 2120 (1000 NE injek
ció); K- 2121 (1500 NE injekció) 



Hatóanyaga, a buspiron azasplro-dekándion 
szerkezetű anxiolyticum. Pontos hatásmechanizmu
sa ezideig nem ismert. A szorongást csökkentő ha
tás kialakulásában valószínűleg a központi ideg
rendszer neurotransmittereivel fellépő komplex köl
csönhatásajátszik szerepet. Így abuspiron hatással 
van néhány fontos középagyl rendszerre, beleértve 
a nigrostriatalis és mesolimbikus mesencephalikus 
dopamin-rendszereket, a szemtonerg dorsalis 
raphet, a noradrenerg locus coeruleust és cholinerg 
vegyületeket a cortexhez és hippocampushoz. A 
buspiron növeli a dopamin-metabolitok {homo
vanillinsav dopaminantagonista hatású, míg a növe
kedési hermenszint emelkedése a hypothalamikus 
dopaminreceptorok agonista jellegére utal. 

Abuspiron nem kötődik a GABA-benzodiazepin 
receptor komplexhez. A benzodiazepin készítmé
nyekkel szemben nem rendelkezik hypnotikus-, 
izomrelaxans-, anticonvulsiv hatással, sedatív hatá
sukkal szemben inkább dopping-effektus tapasz
talható. Toleranciával és dependenciával, valamint 
rebound jelenséggel nem kell számolni. Abuspiron 
nem potenciálja az alkohol hatásait, nem okoz za
varokat a buspiron és a psychomotoros működés
ben. 

A buspiron gyorsan és csaknem teljesen felszí
vódik, a maximális plazmaszintet 30-60 perc múlva 
éri el. 

A plazmában 75-90%-ban proteinekhez kötő
dik. A májban erős {80-95%) first-pass effektusnak 
van kitéve, így a biohasznosulása csekély, 5-20% 
közötti. 

A szervezetben széleskörűen metabolizálódik, 
csak 1 %-a választódik ki változatlan formában. A fő 
metabolit az inaktív 5-hidroxi-buspiron és annak 
glükuron-származéka. 

A buspiron delakilezésével egy aktív metabolit 
keletkezik, ami az alapvegyület anxiolytikus hatásá
nak 20%-ával rendelkezik. A buspiron és metabolit
jai 65%-ban a vizelettel, 35%-a a széklettel választó
dik ki. Elimináclós felezési ideje 2-9 óra között van. 
• Hatóanyag 

5 mg, ill. 10 mg buspironium chioratum tablet
tánként 
e Javallat 

Akut- és krónikus szorongási állapotok, elsősor
ban generalizált anxietas, melynek megnyilvánulá
sai: 

a) mctoros feszültség {bizonytalanság, reme
gés, izgalom, türelmetlenség, álmatlanság), 

b) autonom hiperaktivitás (izzadás, szájszáraz
ság, fokozott szíwerés, szédülésérzés), 
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c) felfokozott éberség {ingerlékenység, koncent
rálás! nehézség, álmatlanság stb.) 

Depressiós állapotok adjuváns kezelése. 
{Depressiók önálló kezetésére nem alkalmas). 

Sedatc-hypnoticumokkal visszaélő vagy depen
dens betegek kezelése. 
a Ellenjavallat 

Súlyos máj- és vesefunkció zavarok, Myasthenia 
gravis, akut szúkzúgú glaucoma. 

Terhesség, szoptatás, 18 év alatti életkor, kellő 
tapasztalat hiányában. 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

Individuális. Felnőttek kezdő adagja általában 
naponta 3-szar 5 mg. Átlagos adagja felnőtteknek 
napi 15-30 mg -fokozatosan emelve- több részlet
ben véve be. 

Terápiás dózistartománya napi 5-40 mg. Napi 
összadagja nem haladhatja meg a 60 mg-ot, egy
szeri adagja pedig a 30 mg-ot! 

Máj- és vesekárosadott betegeknek csökkentett 
adagokat kell előírni. 
a Mellékhatás 

Émelygés, fejfájás, szédülés, gastrointestinalis 
panaszok, izgatottság, álmatlanság. 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

A buspiron más szorongásgátló készítmények
kel, egyéb központi idegrendszerre ható gyógysze
rekkel {pl. neurolepticumok, antidepressansok), va
lamint antihypertensivumokkal, anticoagulansokkal, 
antidiabeticumokkal, anticoncipiensekkel, szívre ha
tó glükozidokkal történő egyidejű szedésére még 
nincs elegendő tapasztalat, így az említett győgy
szerek egyidejű alkalmazása esetén a beteget foko
zott gondossággal kel! ellenőrizni. 

Nem lép kölcsönhatásba antihisztaminokkal, 
cimetidinnel, nikotinnal. 

MAO-l. típusú antidepressansokkal (Nuredal, 
Aurorix) nem adható együtt. MAO-bénítók hyper
toniás crisist okozhatnak. 
a Figyelmeztetés 

Terhesség alatti alkalmazásáról kellő tapasztala
tok nem állnak rendelkezésre. Állatkísérletekben te
ratogen/embriotoxikus hatást nem észleltek. Terhes
ségben történő alkalmazása az előny/kockázat gon
dos mérlegelését igényli. Nem ismeretes, hogy a 
hatóanyag az anyatejbe átjut-e. 

Benzodiazepin-elvonási tüneteket a benzodi
azepin leállítása után az Anxiron tabletta nem kü
szöböli ki. Ezért benzodiazepint alkalmazott bete
gektől· a kezelés megkezdése ·előtt a benzodi
azepint fokozatosan és óvatosan meg kell vonni. 

A kezelés alatt alkoholos ital fogyasztása kerü
lendő. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3810 {5 mg_ tabi.); 

OGYI-T.: 4289 {10 mg tabi.) 

APRANAXCAI..KAt.;ŐioA[ 

AP2Ji~ix~~~~iw~~i~R~~ ']~ 

A naprexen-nátrium vízben jól oldódó, a gas
trointestinalis traktusból gyorsan és teljesen felszí
vódó, nem szteroid típusú gyulladáscsökkentő, 

prosztaglandin szintézisgátló, analgetikus és láz
csillapító hatású. 

Gyorsan felszívódik, így fájdalomcsillapító hatá
sa a beadástól számított 20-25 percen belül jelent
kezik. Felezési ideje hozzávetőlegesen 13 óra. Ki
ürülése a vizelettel történik. A szérumfehérjékhez 
erősen kötódik (99%). 
• Hatóanyag 

275 mg, ill. 550 mg naproxenum natricum film
tablettánként. 
a Javallat 

Akut és krónikus fájdalomcsillapítás az alábbi 
esetekben: 

Periarticularis, musculoskeletalis megbetegedé
sek fájdalomcsil!apítására: bursitis, tendinitis, 
tenosynovitis, synovitis, lumbago. 

Sebészi és sérüléses fájdalmak csillapitására: 
rándulás, húzódás, orthopaed sebészi beavatkozá
sok, foghúzás. 

Migraines fejfájás. Nőgyógyászali alkalmazása: 
- menstruatiós vérveszt~ mérséklése: szülés után 
nem-szoptató anyák göi'cseinek oldására, ill. fájda
lomcsillapításra: primer dysmenorrhoea; IUD felhe
lyezését követő görcsök oldása. 

Rheumás megbetegedésekben gyulladás és 
fájdalom csillapítása. 

Fertőző megbetegedésben adjuváns terápia 
gyulladás-, fájdalom-, láz csillapítására. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység naproxen vagy naproxen-nátri
um tartalmú készítményekre. Acetilszalicilsav és 
más nemszteroid gyulladáscsökkentővel szembeni 
allergia. 

Gyomor-nyombélfekély. Súlyos vese- és májká
rosodás. Szoptatás időszaka. Terhesség {lásd 
Figyelmeztetést is). 

14 év alatti életkor {kivétel: juvenilis rheumatoid 
arthrilis). 
• Adagolás 

Gyenge és középsúlyos fájdalmak esetén szo
kásos adagja felnőtteknek: 550 mg kezdő dózis, 
amit 6-8 órás időközönként 275 mg adaggal lehet 
folytatni. Napi adagja az első nap az 1375 mg-ot, a 
továbbiakban az 1100 mg-ot ne haladja meg. 

Gyulladásos és degeneratív ízüfeti megbetege-
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dések kezelésére akut esetben a kezdő adag 1100 
mg naponta 2 részre osztva. A fenntartó szokásos 
napi adag 550 mg { 12 órás időközönként 275 mg). 
Szükség eset én a napi adag 1100 mg-ig emelhető. 

Akut köszvény kezelésére 825 mg kezdő adagot 
követően minden 8 órában 275 mg adható a roham 
megszúnéséig. 

Oysmenorrhoea, /UO felhelyezését k.R~~tó fáj
dalmak eselén kezdő adag 550 mg~ fo!yÍ8.tva 6-8 
óránként 275 mg adaggal 3-4 napm·1 keresztül. 

Oysmenorrhoea megelőzésére a menses előtt 

két nappal kell a kúrát elkezdeni 550-825 mg napi 
adaggal {napi 2-3-szar 275 mg) és folytatni 5 napon 
keresztül. 

Migraines fejfájás kezelése: 825 mg a küszöbön 
álló roham első tünetekor. Szükség esetén további 
275-550 mg vehető be a nap folyamán, de a kezde
ti adagot követő fél óránáí nem elóbb. 

Felnőtteken történt sportsérülések okozta fájdal
mak csökkentésére kezdetben 550 mg-ot kell adni, 
ezután 6-8 órás időközönként 275 mg-ot. 

A tablettát szélrágás nélkül, kevés folyadékkal 
kell bevenni. 
a Mellékhatás 

Gastrointestinalis tünetek: émelygés, hányinger, 
gyomorégés, gyomortáji fájdalom, dyspepsia, 
székrekedés, hasmenés előfordulhat. 

Központi idegrendszeri tünetek: fejfájás, álmos
ság, szédülés. 

Egyéb: allergiás bőrreakciók, bőrkiütés, bőrvisz
ketés, stomatitis, verejtékezés, fülzúgás, hallás-, lá
tászavar, oedema, dyspnoe, palpitatio. 

Egyes esetekben nátrium-retentic előfordulhat. 
ezt a szívelégtelenségben szenvedő betegeknél fi
gyelembe kell venni. 

Igen ritkán megfigyeltek haematemesist, a pep
tikus ulcus perforatióját, coliti st, a májfunkció romlá
sát, haematuriát, nephritist, leukopeniát, thrombocy
topeniát és anaphylaxiás reakciót. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- ACE-inhibitorokkal (növelheti a veseműködés 

romlásának kockázatát); 
- magnéziumoxid és alumíniumhidroxid tartalmú 

antacidumokkal (gátolják a naproxen lelszívódását); 
- probeneciddel{növeli a naproxen plazmaszin

tjét és plazmafelezési idejét). 
óvatosan adható: 
- .orális anticoagulansokkal (az anticoagulans 

hatás fokozódhat): ' 
- szulfoni!karbamid típusú antidiabeticumokkal 

{hypoglycaemia veszélye); 
- fenitoinnal (toxicitás fokozódik); 
- litiummal {emelkedik a plazmában a litium kon-

centráció); 
- béta-receptor blackalókkal {antihypertensiv 

hatás csökken); 



- metotrexáttal {a metotrexát toxicitása fokozó
dik): 

._,__ kálium megtakarító diuretikumokkal {hyper
kalaemiát okozhat). 
e Figyelmeztetés 

Apranax és Naprosyn kezelés egyidejűleg nem 
végezhető! 

Ha a beteg anamnesisében előzetesen gyomor
bélrendszeri betegség és/vagy peptikus fekély sze
repe!, csak fokozott elővigyázatossággal adható. 
Gyomor- és nyombélfekély esetén nem alkalmazha
tó a készítmény. 

100 g/1 vagy az alatti haemoglobinkoncentráció 
esetén tartós kezelés alatt a haemoglobin szintet 
időnként ellenőrizni kelt. 

Csökkent vesefunkciójú betegeken a kreatinin
clearance meghatározása, majd a terápia alatti 
nyomonkövetése és ennek megfelelóen a dózis 
csökkentése szükséges. 

Az Apranax 275 mg-mal 25 mg, az 550 mg-mal 
50 mg nátrium bevitele történik, amit a terápia során 
figyelembe kell venni azoknál a betegeknél, akiknek 
nátriumfelvételét korlátozni kell. 

A haemedialysis nem csökkenti a naproxen 
plazmakoncentrációját mert az nagymértékben kö
tődik a plazmafehérjékhez. 

Alkalmazása terhesekben: állatkísérletekben 
késlelteti a szűlés meg indulását. emberben pedig a 
ductus arteriasus záródását okozza. Tehát terhes
ségben- kOlönösen az 1. és 3. trimesterben- ada
golása csak kivételesen történhet, az kOlönös óva
tosságat igényel, mérlegelve az előnyt és kockáza
tot Krónikus májelégtelenség, cirrhosis esetén az 
adag csökkentése szükséges. 

A vérlemezke-aggregatlót gátolja, ezt a vérzési 
idő meghatározásánál figyelembe kell venni. Orális 
anticoagulansokkal együtt adva a prothrombin-időt 
eleinte gyakrabban kell ellenőrizni, és tartós 
Apranax-kezelés esetén ajánlatos a haemostasis 
időnkénti ellenőrzése is. 

Szulfonilkarbamid típusú antidiabeticumokkal 
együtt adva a vércukorszint eleinte gyakrabban el
lenőrizendő, az antidiabeticum adagját esetleg újra 
be kell áflítaní. 

A naproxen zavarhatja a mellékvesefunkciós 
tesztek eredményét, ezért ajánlatos a vizsgálatok el
végzése előtt 48 órás szünetet tartani. Hasonlóan, a 
naproxen zavarhatja az 5-hidroxi-indolecetsav vize
letból történő meghatározását is. 

A kezelés ideje alatt szeszesitalt fogyasztani ti
los! 

Túladagolás esetén a béltraktusból való 
eltávolítás, gyomormosás és aktív szén alkalmazása 
javasolható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
a Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3742 (275 mg) 

OGYI-T.: 4030 (550 mg) 

94 

A budesonid hatóanyag a prednisolon-sorba 
tartozó, nem halogénezett Qlükokortikoid. Lokális 
hatáserőssége a halogénezett származékokéval 
azonos. Szisztémás hatása azonban- a gyors me
tabolizmus következtében- egy nagyságrenddel ki
sebb, mint a halogénezett származékoké. 
e Hatóanyag 

3,75 mg budesonidum {15 g) vazelin alapánya
gú kenócsben. 
• Javallat 

Kortikoszteroidra reagáló gyulladásos bőrbeteg
ségek, elsősorban atcpiás dermatitis, psoriasis, 
ekzema. A kenőcsból a felszívódás lassúbb, .mint a 
krém gyógyszerformából, hatása tovább tart, ezért 
krónikus folyamatok kezelésére előnyben részesí
tendő. 
e Ellenjavallat 

Vírusos, bakteriális, gombás fertőzés a bőrön; 
bőrtuberculosis; syphilises. bőrelváltozás; herpes 
simplex; rosacea; perloralis dermatitis: túlérzékeny
ség valamelyik komponenssel szemben. 

Terhesség, lactatio relatív ellenjavailatot képez, 
mérlegelni kell a várható terápiás előnyt és kockáza
tot, mert átjuthat a placentán és kiválasztódik az 
anyatejben. 
e Adagolás 

Az érintett terűletet naponta 1-2 alkalommal vé
konyan bekenni. 

Fenntartó kezelés esetén elegendő a napi egy
szeri alkalmazás. 
e Mellékhatás 

Zárt fedőkötés gyorsítja a hatóanyag felszivódá
sát, ezért ilyen kötéssel, valamint nagy felületen al
kalmazva fefszívódhat és szisztémás kortikoszteroid 
hatást fejthet ki. Ritkán a zárt kötés alatt bevérzések 
is jelentkezhetnek. 

Sokáig azonos területen alkalmazva, különösen 
fiatal egyéneken, bór atrophia alakulhat ki. 

Másodlagos superinfectio, acneiphorm erruptio, 
irritativ dermatitis, égő érzés, viszketés, a bőr kiszá
radása, folliculitis, hypopigmentatio /striae/, hyper
trichosis, arcbőrön papulosus dermatitis esetleg 
előfordulhat. 

e Figyelmeztetés 
A kezelés időtartama a klinikai eredménytól 

fűgg. Négy héten túli kezelés csak a beteg állapotá
nak alapos mérlegelésével végezhető. Fertőzések 
esetén megfelelő antibakteriális, illetve antífungális 
kezelést kell folytatni. Bórirritáció vagy szenzibilizá
ció esetén a kezelést abba kell hagyni. 

Gyermekek kezelése megfontolást és fokozott 
körültekintést igényel. 

Szem és szemkörnyéki területek, valamint nyái
kahártya kezelésére nem alkalmazható] 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz .. : 3731 

APULElN ktéin (15 g) 
RICHTER ATC kód: 007AC0'9 

A budesonid hatóanyag prednisolon-sorba tar
tozó, nem halogénezett glükokortikoid. Lokálisan al
kalmazva hatásossága a halogénezett származéko
kéval azonos. Szisztémás hatása azonban- a gyors 
metabolizmus következtében - egy nagyságrend
del kisebb, mint a halogénezett származékoké. 
e Hatóanyag 

3,75 mg budesonidum (15 g) vízzel lemosható 
krémben. 
e Javallat 

Kortikoszteroidra reagáló gyulladásos bőrbeteg
ségek, elsősorban atcpiás dermatitis, psoriasis, 
ekzema. 
a Ellenjavallat 

Vírusos, bakteriális, gombás fertőzés a bőrön; 
bór tuberculosis; syphilises bőrelváltozás; herpes 
simplex; rosacea; parioralis dermatitis; túlérzékeny
ség valamelyik komponenssel szemben. 

Terhesség, lactatio relatív ellenjavailatot képez, 
mérlegelni kell a várható terápiás előnyt és kockáza
tot, mert átjuthat a placentán és kiválasztódik az 
anyatejben. 
a Adagolás ( 

Az érintett területet naponta 1-2 alkalommal vé
konyan bekenni. 

Fenntartó kezelés eselén elegendő a napi egy
szeri alkalmazás. 
a Mellékhatás 

Zárt fedőkötés gyorsítja a hatóanyag felszívódá
sát, ezért ilyen kötéssel, valamint nagy felületen al
kalmazva telszivódhat és szisztémás kortikoszteroid 
hatást fejthet ki. Ritkán a zárt kötés alatt bevérzések 
is jelentkezhetnek. 

Sokáig azonos területen alkalmazva, különösen 
fiatal egyéneken, bór atrophia alakulhat ki. 

Másodlagos superinfectio, acneiphorm erruptio, 
irritativ dermatitis, égő érzés, viszketés, a bór kiszá
radása, folliculitis, hypopigmentatio {striae), hyper
trichosis, arcbőrön papuicsus dermatitis esetleg 
előfordulhat. 
a Figyelmeztetés 

A kezelés időtartama a klinikai eredménytől 
függ. Négy héten túli kezelés csak a beteg állapotá
nak alapos mérlegelésével végezhető. Fertőzések 
esetén megfelelő antibakteriális, illetve antifungális 
kezelést kell folytatni. Bőrirritáció vagy szenzibilizá
ció esetén a kezelést abba kell hagyni. 
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Gyermekek kezelése megfontolást és fokozott 
körültekintést igényel. 

Szem és szemkörnyéki területek, valamint nyál
kahártya Kezelésére nem alkalmazható! 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3730 

APUL.EIN oldat(3!lml) 

RICHTER· 

A prednizolon-sorba tartozó budesonid egyike a 
legerósebb glükokortikoid-aktivitással rendelkező 

gyulladáscsökkentóknek. Lokális hatáserőssége 
azonos, szisztémás hatása azonban- a gyors me
tabolizmus következtében- egy nagyságrenddel ki
sebb, mint a halogénezett származékoké. 
a Hatóanyag · 

7,5 mg budesonidum (30 ml) oldatban. 
a Javallat 

A bór kortikoszteroidokra reagáló betegségei, 
psoriasis, psoriasis capitis, seborrhoea capitis, 
effluvium capillitii, alopecia areata. A készítmény a 
hajas fejbőr kezelésére szolgál, de más testfelszin 
kezelésére is használható, ha az Apulein krém vagy 
kenőcs alkalmazása valamilyen okból nem cél
szerű. 

e Ellenjavallat 
Vírusos (herpes simplex), bacteriális, gombás 

fertózés a bőrön, bórtuberculoszis, syphilises bőrel
változás, rosacea, parioralis dermatitis, túlérzékeny
ség valamelyik komponenssel szemben. 

Terhesség, lactatio relatív ellenjavailatot képez. 
mérlegelni kell a várható terápiás előnyt és kocká
zatot. Átjuthat a placentán és· kiválasztódik az 
anyatejben. 
e Adagolás 

Külsóleg. Az érintett területre naponta két alka
lommal olyan mennyiséget kell eljuttatni, hogy 
egyenletesen nedves legyen. Miután a gyógyszer a 
fejbőrre került, a beteg kisfokú hideget érez a vivó
anyag elillanása miatt. Szükség eselén az ujjakkal 
történő enyhe masszírozással (vagy bedörzsölés
sei) gyorsíthatQ a hatóanyag bejutása. 

A felvitelt követően a haj nem szennyedódik be. 
Hajmosás esetén a készítményt a múvelet el

végzése után célszerű az érintett területre felvinn i. 
e Me!lékhatás 

Másodlagos sLiperinfectio, acneiphorm -:::rrup
tio, irritatív dermatitis, égő érzés, viszketés, a bór 
kiszáradása, folliculitis, hypopigmentatio fordul
hat elő. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés időtartama a klinikai eredménytól 
függ. Négy héten túli kezelés csak a beteg állapotá
nak alapos mérlegelésével végezhető. 



Fertőzések esetén megfeleiö antibacteriális ill. 
antimíl<.otikus kezelést kell folytatni. Bórirritáció vagy 
szenzibilizáció esetén a kezelést abba kel! hagyni. 

Gyermeke!<. kezelése megfontolást és fokozott 
körültekintést igényel. 

Szem és szemkörnyéki területek, valamint nyál
kahártya kezelésére nem alkalmazható! 

Eltartás: fénytól védve, hűvös helyen. 
e Megjegyzés: + V 
O Törzskönyvi szám: Tsz.: 3799 

APULEfNo~~!ipray(ljl:lnl) 
:::_._:A~g-_:kci·a·:·. ~ri1~:.oó:?·:: 

Hatóanyaga a budesonid prednisolon-sorba tar
tozó nem halogénezett glükokortikoid. Lokális haté
konysága megegyezik, szisztémás hatása azonban 
- a gyors metabolizmus következtében - egy nagy
ságrenddel kisebb mint a halogénezett származé
koké. A terápiás dózistartományban jelentős szisz
témás meilékhatással nem kell számolni. 

Tartós adagolás esetén is jól tolerálható. 
e Hatóanyag 

100 mg budesonidum 10 ml szuszpenzióban, 
porlasztópumpás adagolósüvegenkét (1 porlasztás 
50 J.l.g budesonidot tartalmaz). 
e Javallat 

Szezonális és krónikus allergiás és vasomotor
rhinitis kezelése és megelőzése. Orrpolip kialakulá
sának megelőzése polypectomia után, adjuváns
ként. 
e Ellenjavallat 

Virusos vagy gombás fertőzés a légutakban, tü
dótuberkulózis. Kortikoszteroidok iránti túlérzékeny
ség. 
e Adagolás 

A készülék 1 pumpanyomással 50 J.l.g budescni
dat bocsát ki permet formájában. 

A légvétel és a pumpa nyomásának összehan
golásával érhető el, hogy a permet az orrüregbe jus
son. 

Szokásos adagja naponta 2-szer (reggel-este) 
egy-egy adag mindkét orrfélbe (napi adag őssze
sen 2-szer 2 adag :::: 200 J.l.g). 

Súlyosabb esetben a napi maximális ajag 4-
szer 2 adag ::::400 J.l.g. 

A terápiás hatás eléréséhez elegendő a reggeli 
és esti adagolás. A tünetek enyhülése esetén az 
adagot esőkkenteni lehet napi 1-1 adagra (napi 
adag összesen 100 !J.g). 

Alkalmazás módja 
Használat előtt mindkét orrfelet meg kell tisztí

tani. 
A készítményt használat előtt fel kell rázni. 
Az első alkalmazás előtt próbapumpálás szük-
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séges, hogy a szelep csöve feltőltődjőn (függőle
gesen tartott üveg alját 2-3-szor ütközésig kell 
nyomni). 

A pumpát az egyik orrnyílásba kell helyezni és a 
másik orrnyílást leszorrtani. Enyhe, orron át történő 
légvétellel egyidőben az üveg alját és a szelep pe
remét egymás felé nyomva ·kell műkődtetni. Az al
kalmazást követő pár percben szájon keresztül kell 
lélegezni. A müveletet a másik orrnyílásban is meg 
kell ismételni. 
e Mcllékhatás 

É:gő, csípő érzés, orrszárazság, irritáció, 
tüsszentési roham jelentkezhet közvetlenü! az ada
golás után. Enyhe haemorrhagiás szekréció előfor
dulhat. 
e Figyelmeztetés 

Tartós adagolás esetén az orrnyálkahártya rend
szeres, legalább félévenkénti ellenőrzése szüksé
ges. 

Terhességben való adása megfontolást igényel, 
mivel vemhes állatok magzatain elváltozást okozhat, 
bár ezt a megfigyelést human vizsgálatok nem erő
sítették meg. 

Szoptatás alatti alkalma~ása ugyancsak kerü
lendő. 

A gyakran egyidejűleg fennálló allergiás szem
tünetek enyhítése céljából szükség lehet antihiszta
min kezelésre. 

Gyermekeknek történő adásáról nincsenek kellő 
tapasztalatok. 

Eltartás: fénytól védve, hűvös helyen (5-15 °C 
között). 
• Megjegyzés: ++V 
e Törzskönyví szám: Tsz.: 3821 

VizoldékonY injekciós készítmények oldószere. 
e Hatóanyag 

Aqua des!. pro inj. 
e Javallat 

Oldószer. 
e Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 12613 

Az Arduan nem depolarizáló neuromuscularis 
blockoló, amely a harántcsíkolt izmok mctoros vég
lemezén hat 

Hosszú hatástartamú izomrelaxans. Hatása kb. 
4-S perc alatt alakul ki, mfg a succinylcholinnal tör
ténő intubálás után 2-3 perc múlva. A klinikai hatás 
tartama az adagtól és az egyéni érzékenységtól 
függően átlagosan 40-60 perc. 
• Hatóanyag 

4 mg liofilizált pipecuronium bromatum ampul
lánként; oldószer: 2 ml 0,9%-os natrium chioratum 
oldat. 
e Javallat 

A vázizomzat ellazítása az általános anaesthe
siában. Alkalmazható kü!önböző mütétekben, ahol 
20--30 percet meghaladó izomellazítás szükséges. 
G Ellenjavallat 

Myasthenia gravis. 
e Adagolás 

Közepes vagy hosszú sebészi beavatkozások 
alkalmával felnötteknek iv.: intubáiáshoz és mütéti 
izomrelaxációhoz általában 0,06-0,08 mg/ttkg alkal
mazható; succinylcholinnal intubált betegeknek 
0,04-0,06 mg/ttkg az ajánlott adag. Elégtelen 
vesemükődés eselén 0,04 mg/ttkg-nál nagyobb 
adag nem javasolt. Ha további !azrtás szükséges, a 
kezdő mennyiség "'A-ével vagy 1/3-ával az adás 
megismételhető. Ennél nagyobb ismétlő adagok el
nyújtott hatást hozhatnak létre. 

A hatás felfüggesztése. Perifériás idegstimulá
torral mért 80-85%-os blockban, ilL a klinikai jelek 
alapján megítélt részleges b lock fennállása esetén 
az izomallazító hatás felfüggeszthető atropinnal 
kombinált 1-3 mg neostigminnel vagy 10-30 mg 
galantaminnal. A relaxans hatás biztonságos meg
szünését perifériás idegs)ifnulátorral vagy a szaká
sos klinikai jelek alapján Kell ellenőrizni. 
• Mallékhatás 

Egyes esetekben pulzusszámcsökkenés, főleg 
olyan betegeken, akik az anaesthesia bevezetésé
hez vagy egyidejüleg halotant vagy fentanill is kap
tak, 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- succinylcholinnal (az előzetes depolarizációs 

blokk erősíti a pipecuronium-bromid hatását); 
- inhalációs anaesthetikumokkal és barbiturá

tokkal (erősítik és megnyújthatják a pipekuronium
bromid hatását); 

- egyes antibioticumokkal (erősíthetik és meg
nyújthatják a pipecuronium-bromid hatását), 
e Figyelmeztetés 

A légzöizomzatra gyakorolt hatása miatt csak lé
legeztető berendezéssel felszerel! anaesthesiolo
giai és intenzív terápiás egységben, ill. azzal rendel
kező osztályokon alkalmazható. 

Csak a frissen elkészített oldat használható. 
Eltartás: fénytől védve, hűtőszekrényben (2-8 oq. 

e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3611 
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• Hatóanyag 
50 mg natrium fiuoratum (50 g) vízzellemosható 

kenőcs ben. 
• Javallat 

Degeneratív izületi elváltozások, spondylosisok, 
arthrosishoz társuló arthritisek. Gyulladásos izületi 
kórformák, posttraumás arthritisek, valamint myal
giák esetében terápiás kiegészítésként. 
• Ellenjavallat 

Fluorid túlérzékenység. 
• Adagolás 

Naponta egy vagy több (2-3) alkalommal a fáj
dalmas testrészt (ízületet) és környékét vékonyan 
bekenni és a kenőesőt bedörzsőlni.- A kezelés leg
alább egy héten át folytatandó. 
• Mallékhatás 

Bőrirritáció, bőrpír, viszketés és más allergiás re
akciók léphetnek fel, amelyek a kezelés megszakí
tását tehetik szül<.ségessé. 
• Figyelmeztetés 

Kenőcsős kézzel a szemhez nyúlni nem szabad! 
Alkalmazása után kezet kell mosni. 

Eltartás: húvős helyen. 
Megjegyzés: + Vn 
Törzskönyvi szám: Tsz.: 3461 

Hashajtó hatású kombináció, amely a bélben 
fe;szabaduló emodinok révén elsősorban a vastag
beire hat, fokozza annak peristalticáját. A coecum
ba jutva reflektorikus végbélürülést idéz elő. 

Részben a vizelettel választódik ki. 
e Hatóanyag 

16 mg aloinum, 32 mg phenolphtaleinum, 4 mg 
extractum strychni siccum, 4 mg ipecacuanhae 
radix, 2.4 mg extractum belladonnae siccum dra
zsénként 
8 Javallat 

Akut és krónikus obstipatio. 
e Ellenjaval!;;,t 

A készítmény iránti túlérzékenység. Glaucoma, 
prostatahypertrophia. Mechanikus ileus, tisztázatlan 
eredetű hasi panaszok. 
• Adagolás 

Felnőtteknek este lefekvés előtt 1-3 drazsé. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 



• Gyógyszerkölcsönhatás . 
Az ipecacuanha fe!szívódását tej és carbo actl

vatus csökkentik. 
• Figyelmeztetés 

Megszakítás nélküli tartós alkalmazása megszo-
káshoz vezet. . 

Túladagolási tünetek: A gyomor-bel tractus 
bármely szintjén erosiók, Mallory-Weiss-syndroma, 
haematemesis, véres hasmenés, dehydrat1o, shock. 

Teendő: Garba activatus, gyomormosás, tartó
san ismétlődő hányás eselén antiemeticum, fo_ly~
dék és electrolyt substitutio, felkészülés a cardialis 
mallékhatások és shock kezelésére. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 176 

····:.·······.······ 
AR~ •···••·· . • • • . ·. AT~.~3<1 go.8AE=t 

• Hatóanyag 
o 12% chlorocresolum, 0,04% chlorophenum, 

47 s37% alcoholum propylicum, 2% propylengly
coium, 0,003% methylrosanilini chioratum és 50% 
difluordichlormethanum palackonként 
e Javallat _ 

Punctio, oltás, injekció adása és vérvétel elott a 
bórfelület fertótlenítése. 
• Ellenjavallat . . . . 

Fenolszármazékokkal szembeni erzekenyseg. 
e Adagolás . 

A palackol függőlegesen tartva vagy envhén 
megdöntve kb. 10 cm távolságról az a~ag?lós:elep 
kétszeri lenyomásával a fertőtlenítendo borfeluletre 
permetezünk, majd 30 máso?percig várun~, ho~y a 
fertőtlenítő hatás kifejlődjék. Elő anyaggal torténe ol
táskor a permet megszáradását- kb.1 perc -meg 
kell várni 
e Mellékhatás 

Allergiás reakció, különösen fertőtlenítőszerek

kel szembeni érzékenység esetén. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Megjegyzés: + Or 
e Törzskönyvi szám: K- 1019 
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.~~~~~~yo~~sr·(~z~~.~s~~~~~~~';,f;· 
1 A:t=f(l'tiMOL!o;!;%cszé!11c,;~~~ (S mt>•·· 
>~AR9~:-f': ---- ,. :..-.: -'·<< <,_- ,_-- -\'A~_g_--;~ó_d;_'_§_O~\'~:q'~'f:::-

A timolal nem szelektiv béta receptor-gátló, a 
béta és béta receptorokat egyaránt gátolja. Ha
tásm~chanizm2usa a katekolaminok okozta béta
sympathomimetikus hatás competi!iv gátlásán 
alapszik. . 

A szemnyomás csökkenése a csarnokv1z-ter~ 
melés csökkenése révén jön létre. Az elfo\yás1 
ellenállás csökkenése csak kismértékű. A 
mioticumokkal szemben az akkommodációt, a 
fénytörési, lá!óteret és a pupilla _tágass.~g~t ~e~ 
befolyásolja. Igy a látásélességet es a szurkulet1 la
tást nem rontja. 

Lokális alkalmazása esetén a szemnyomás 
csökkenése kb. 20 perc múlva kezdődik és két
három óra után éri el az adagtól függő maxi~á
lis hatását. A hatás 24 óra hosszat tart. 12 óran
kénti alkalmazása biztosítja, hogy nem keletkez 
nek szemnyomáscsúcsok a napszaki tenziogör 
bén és éjszaka sem jön létre szemnyomásemel 
ked és. 

A timolal gyorsan felszívódik a kötőhártyán és az 
orrnyálkahártyán keresztül. lg_y kis gyógysz~r 

mennyiség alkalmazása esetén 1s elég magas ver 
kancentráció jelentkezhet, ami általános hatásoka 
okozhat. 

A szemnyomás napi maximális értéke 0,25%-os 
oldat alkalmazása során 1 hét után átlagosan 
12-18%-kal, 12 hét után 5--10%-kal csökken. 0, 5o/c 
os oldat alkalmazása során egy hét után ez az érték 
17-22%, 12 hét után 11-20%. 
e Hatóanyag . . 

12,5 mg, ill. 25 mg timolaium (~1mololium 
maleinicum formájában) 5 ml pufferott v1zes oldat
ban. Konzervá\ószer: benzalkonium chloratum. 
e Javallat 

Glaucoma, főleg a krónikus nyitott zugú. S_:zűk 

zugú glaucomában és glaucomás roham veszetye 
eselén mioticumma\ együtt adható. 

Bizonyos secunder glaucomafajták, buphthal
mus. 

A csarnokzúg fejlődési rendellenessége, apha
kiás glaucoma, glaucomR chronicum simplex, ha a 
mioticum súlyos látászavart okoz. Fiatal betege~ el
ső kezeléseként Lencsehomály esetén, de az t?ós 
betegen fennálló kontraindikációk az alkalmazasát 
beszúkítik, vagy lehetetlenné teszik. 
e Ellenjavallat 

Súlyos allergiás orrnyáikahártyagyulladá~, v~la
mint a bétareceptor-gátlók általános kontratndtká
ciója, mint súlyos obstrukt!v léguti betegségek: 

asthma bronchiale vagy ugyanez a kórtörténetben; 
súlyos, krónikus obstruktív tüdőbetegség. Sinus
bradycardia (50/min vagy ez alatti frekvencia), IL és 
lll. fokú AV-black; decompensatio. 

A készítmény iránti túlérzékenység. 
Relatív ellenjavallatok: krónikus bronchitis, 

Raynaud-syndroma, pen"fériás artériás érszúkület, 
myasthenia gravis, diabetes mellitus. 
e Adagolás 

Az indikációnak és a kiinduló szemny
omásértéknek megfelelően a 0,25% vagy a 0,5%-os 
szemcseppból naponta kétszer 1 cseppet a kötő
hártyazsákba cseppenteni, lehetőleg reggel és este 
egy-egy cseppet A szemnyomás stabilizálódása 
után az adag csökkenthető. 

Mioticumról való átállításnál az elsó napon mind
két glaucomaellenes szert alkalmazni kell, a követ
kező naptól csak az Arutimolt. Ha több glaucomael
lenes szerról akarunk Arutimolra átállítani, az lépés
ról-lépésre történhet. Más glaucomaellenes szarek
kel kombinálható. Szűk zugú glaucomában, vagy 
amikor fennáll a glaucomás roham veszélye, 
Arutimolt csak mioticummal kombinálva szabad al
kalmazni. 
• Mellékhatás 

Ritkán kötőhártyaizgalom és a könnytermelés 
csökkenése, ami siccás tüneteket okozhat. Hosszas 
alkalmazása a cornea érzékenységcsökkenését 
okozhatja, ennek következménye keralilis punctala 
superficialis lehet. 

Túlérzékenységi reakció lokális, vagy gene
ralizált erythemában, u~ticariában nyilvánulhat 
meg. / 

Accommodatiós zavar vagy refrakciós elválto
zás, diplopia, ptcsis ritkán fordul elő. 

Esetleges általános felszívódása - különösen 
szívelégtelenségben vagy bronchospastikus beteg
ségben - bradyarrhythmiához, artériás hypo
toniához, asthmás rohamhoz vezethet. Felléphetnek 
központi idegrendszeri mallékhatások is, így 
depressio, félelemérzés, hallucinációk, kimerültség
érzés, desorientatió. 

Azoknál a betegeknél, akik az Arutimol mellett 
általános bétablockoló-kezeJésben is részesülnek, 
az általános mellékhatásokra is gondosan figyelni 
kell. 

Gyermekeken a helyi alkalmazás esetén is rela
tíve magas timolol-vérszint léphet fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az összes glaucomaellenes szerrel kombinálha
tó. Pilokarpín-, adrenalin- és acetazolamiddal kom
binálva, additív hatás észlelhető. 

Koffeinnel, parasymphatholyticumokkal, Qlü
kokortikoidokkal, psychoanalepticumokkal való 
együttes alkalmazás során a glaucomás betegen 
szemnyomás-emelkedés várható. Egyes anaes
theticumok, narcoticumok és veraparnil timolallal 
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kombinálva myocardialis depressiot (ingerület
átviteli zavart) okozhat 

Timolal és adrenalin együttes adása hypertoniás 
krízist válthat ki. 
• Figyelmeztetés 

Szigorú orvosi ellenőrzés alatt kell tartani azokat 
a betegeket, akik lokális és általános béta bioekeló
kezelésben részesülnek, vagy akik a bétaSl.ockolók 
általános kontraindikációja eselén lokálisan timoloti 
kapnak. 

Különösen a terhesség első trimesterében a tim
olot adásának kockázatát és a várható terápiás 
előnyt gondosan márlegelni kell. Terhességben tör
ténő alkalmazásáról elegendő tapasztalat még nem 
áll rendelkezésre. 

Fokozott figyelmet igényel gyermekeknek, idő
sebb betegeknek és oralis bétablockoló-kezefés
ben is részesülő betegeknek történő adása. 

A kezelés abbahagyásakor rebound-hatással 
kell számolni. 

Timolal-kezelés alatt lágy kantaktlencsét viselni 
nem szabad. Polimetilmetakrilát kantaktlencsét Je
het viselni, de az esetleg fellépő corneahám
sérülések lehetősége miatt rendszeres ellenőrzésre 
van szükség. 

Szükség esetén az alke.lmazása előtt, tekintettel 
az ellenjavallatokra és mellékhatásokra, belgyógyá
szati kivizsgálás javasolt. A készítmény alkalmazása 
során légzőszervi és szívműködési zavarok jelent
kezhetnek. 

Szívelégtelenségben szenvedő betegeken csak 
az alapbetegség kezelése után alkalmazható; az al
kalmazás időtartama alatt a beteg fokozott kardioló
giai ellenőrzése szükséges. 

Túladagolás tünetei, intoxikáció 0,5 mg/nap 
adagolás felett mutatható ki: apathia, szfvrit
muszavarok, a pulzusszám csökkenése, arteriás 
hypotonia, légszomj és bronchospasmus. 
Felléphetnek gastrointestinális zavarok is, így 
hányinger, hányás, hasmenés. 

Jó klinikai állapot eselén - a vitalis funkciók biz
tosítása mellett hánytatás, vagy gyomormosás. 
Súlyosabb klinikai tünetek esetén: 

Gyógyszer 

Izoprenal in 
Dopamin 
Glukagon 

Kancentráció Kezdeti dózis (70 kg 
testslilyra számitva} 

10 mg 100ml-ben 1-4 mg/10 ml perc iv. 
250 mg 100ml-ben 0,25-ü,4 mg/perc iv. 

5-10 mg/5 perc iv. utána 
1-5 mg/óra iv. 

Atropin 0,5-1 mg/8 óra iv. 
Bronchospasmusban: aminolillin 360 mg iv. 
Convulsióban: diazepam 5-10 mg iv. 

Eltartás: 25 OC alatt, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 

• Törzskönyvi szám: K - 1903 (0,25% szem
csepp); K -1904 (0,5% szemcsepp) 



ASPIRI!•.f 1 oo tabletta (20x) 
ASPIRIN tabletta 

(10x;20x, sox, 100x) .......... . 
ASPIRIN PLUS C pezsgőtablettil 

(10x) 

BAYER ATC kód: N02B A01 

e Hatóanyag 
100 mg ilL 500 mg acidum acetylsalicylicum 

tablettánként. 400 mg acidum acetylsalicylicum és 
240 mg acidum escorbicum pezsgótablettánként 

e Javallat 
Aspirin 100 és 500 tabletta: Lázas állapot és fáj

dalom. húléses megbetegedések esetén is, fej- és 
fogfájás, izom- vagy végtagfájdalom. Gyulladásos 

állapotok. 
Aspirin Plus C pezsgőtabletta: Enyhe és köze

pes fejfájás, lázas állapot, hüléses megbetegedé
sek esetén is. 
e Ellenjavallat 

Gyomor- és nyombélfekély vagy betegesen fo
kozott vérzékenység. 

Csak a haszon/kockázat alapos mérlegelése 
után adható véralvadásgátló gyógyszerel<: (pt. 
kumarinszármazékok, heparin) együttes adásakor, 
glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányában, asth
mában vagy szalicilátokkal, egyéb gyulladás
gátlókkal antirheumaticumokkal vagy más allergén 
anyagokkal szembeni túlérzékenység, krónikus 
vagy visszatérő gyomor vagy nyombélpanaszok, il
letve vesebetegség esetén továbbá terhesség ide

jén. 
• Adagolás 

Aspirin 100 tabletta: Lázas állapot és fájdalom 
esetén a napi egyszer dózist a gyermek korához 
kell igazítani és amennyiben szükséges, ezt az 
adagot naponta 2-3-szar meg leh~t ismételni. 
Szokásos egyszeri adagja: 
Életkor Egyszeri dózis 
2 éves kor alatt orvost rendeletra 
2-3 éves kor között 1 tabletta (100 mg) 
4-6 éves kor között 2 tabletta (200 mg} 
7-9 éves kor között 3 tabletta (300 mg) 

Amennyiben az egyszeri dózis a 3 tablettát 
meghaladja, inkább az Aspirin plus C pezsgőtablet
ta vagy az Aspirin 0,5 g tabletta szedése ajánlott. 

Kisgyermekeknek ajánlatos a tablettát egy ká
véskanál folyadékban oldani vagy az ételbe beleke
verni. A tablettékat el is lehet szopogatni. 

Aspirin 500 tabletta: Szokásos napi adagja fel
nőtteknek 0,5-3 g (1-3-szor 1-2 tabletta), gyerme
keknek (5-9 év között) 250-750 mg (1-3-szor Y2 tab

letta). 
A maximális napi adag felnőtteknek 6 g, gyer

mekeknek 1,5 g. 

A tablettékat vízben való szétesés után lehet6-
leg étkezést követően kell bevenni. Ajánlatos utána 
fél pohár folyadékot fogyasztani. 

Aspirin Plus C pezsgőtabletta: Szokásos napi 
adagja felnőtteknek 1-8 pezsgőtabletta (1-4-szer 
í-2 pezsgőtabletta), gyermekeknek (3 éves kortól) 
Y2-4 pezsgőtabletta (1-4-szer %-1 pezsgőtabletta). 

A tablettákat egy pohár vízben feloldva kell be

venni. 
A készítményt hosszabb időn keresztül vagy 

magasabb dózisban nem ajánlatos alkalmazni. 

• Mellékhatás 
Ritkán túlérzékenységi reakciók, {légszomj,bór

reakciók) léphetnek fel. 
Nagyon ritkán gyomorpanaszok, gastrointesti

nalis vérveszteség, valamint a thrombocytopenia 
léphetnek fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- véralvadást gátló gyógyszerekkel pl.kumarin

származékokkal, heparinnal (hatásfokozódás); 
- kortikoszteroidokkal (a gastrointestinalis vér

zés veszélye fokozódik); 
- nem-szteraid rheumaelfenes szerekke! (hatás

és nemkívánatos mellékhatás fokozódás); 
- vércukorcsökkentő gyógyszerekkel (szul

fanilkarbamid származékok) (hatásfokozódás); 
- methotrexattal (nemkívánatos mallékhatás fo-

kozódás); 
- spironolaktonnal (hatáscsökkenés); 
- furasemiddel (hatáscsökkenés); 
- hugysavürítő köszvényellenes szerekke\ {ha-

táscsökkenés). 
A készítmény a fent említett gyógyszerekkel 

együtt csak a haszon/kockázat arány mérlege\ése 
után rendelhető. 
o Figyelmeztetés 

Asthma, szénanátha, orrpolip vagy (különösen 
szénanáthás tünetekkel együtt járó) krónikus léguti 
fertőzések, valamint fájdalomcsillapítók vagy 
antirheumaticumok bármely fajtájával szemben mu
tatott túlérzékenység (ún. analgeticum-intolerancia/ 
3nalgeticum-asztma) esetén a készítmény a bete
geken asthmás rohamokat válthat ki. Ugyanez érvé
nyes azokra a betegekre is, akik más anyagokkal 
szemben mutatnak túlérzékenységet és azokra al
lergiával (pl. bőrreakció, viszketés vagy urticaria) re

agálnak. 
Gyakori és hosszantartó alkalmazásakor ritkán 

súlyos gyomorvérzés következhet be, melynek jele 
a fekete széklet (szurokszéklet} megjelenése. Kivé
teles esetben hosszantartó alkalmazás során rejtett 
gastrointestinalis vérzés miatt vérszegénység követ
kezhet be. 
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A szédülés és fülzúgás különösen gyermekeken 
és idősebb betegeken túladagolás tünete lehet. Az 
ajánlott dózis túllépésekor a máj transzaminéz érté
kei megemelkedhetnek. 

G~erm~keknek felsőlégúti vírusinfekció vagy bá
rányhimlő tlletve annak gyanúja esetén csak akkor 
szabad alkalmazni, ha más beavatkozás nem jár 
eredménnyel. 

, Ha ilyen e_setben tartós hányás, kábultság, esz
meistvesztés lépne fel, az Reye-syndroma jele le
het, mely nagyon ritka, de adott esetben életveszé
lyes be~egség ~s azonnali orvosi beavatkozást igé
nyel. M1ndazonaltal oki összefüggést szalicilsav tar
talmú gyógyszerek alkalmazásával mindezideig 
nem igazoltak. 

Ha sz~ptatás alatt rendszeresen nagyobb adag
ra van szukség, a csecsemát el kell választani. 

Túladagolás és mérgezés tünetei: 
Szokásos terápiás adagolás mellett mérgezés 

nem fordulhat elő, csak túladagolás esetén. 
Enyh~ mérgezés tünetei: hányinger, hányás, 

gyomorfáJáS, szédülés és fQicsengés. 
, Súlyo~abb mérgezés tünetei: zavartság, alu

s~ekony~ag, collapsus, convulsio, légzésdepres
SIO, anuna, egyes esetekben vérzés is. A kezdeti 
központi hyperventillatio széndioxid kilégzéshez 
vezet. a vér pH-ja emelkedik, a vizelet alkálikos 
lesz, az alkáli tartalék csökken, relatív acidosis ala
kul ki. 

A klinikai szimptómák a következők: magasfokú 
hyp~rpnoe, cyanosis nélküli légszomj nagyfokú iz
zadassa!. 

A m~rgezés terápiája: A méreg eltávolítása gyo
morm_osassal, pylo_rus görcs miatt a resorptio gyak
ran kesleltetett, ezert a gyomormosás akkor is indo
kolt, ha a gyógyszer beyétele után már hosszabb 
idő eltelt. ·· 

G~ermekeknél enyhe mérgezés esetén 70%-os 
~-zorbltoldatban oldott, 100 ml aktív szénszuszpenz
IO (20 g/100 ml) bevétele ajánlott. 

Elektrolit felügyelet és elektrolit bevitel· 
Metabolikus acidosis fellépésekor iv. alkáli bevitei 
(nem ~rá!is, mert ~z ac~tilszalicilsav oldékonysága 
megnovekedhet) 1zotón1ás nátrium-hidrogénkarbo
nát- va.gy nátriumlaktát-oldat formájában. A légzés 
normaliZálódásakor az infúziót azonnal fel kell füg
geszteni. 

Cave: Túl sok alkáli b8vitelekor légzésbénulás 
veszélye áll fenn. 

Folyadékbevitel a dehidráció megelőzésére és a 
szalicilátok kiválasztásának fokozására. 

K-vitamin, esetleg nyugtaták adása. 
. Különleges lehetőségek: diuresis terápia, 

Tr;spu~er, haemodyalisis, gépi lélegeztetés mester
seges Izomelernyesztés mellett. 

Eltartás: szabahőmérsékleten száraz helyen, 
fénytő! védve. ' 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K -1505 (100 tabletta)· K _ 
1506 (500 tabletta); K- 1507 (Plus C tabletta) ' 
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A,SPRQ•~2Q;pezsgő!abhllt~ •.. ••·•• 

+ (12x·20x) .. ···•·••• .·•··•··•·· y/ · ..ASPROSQO.·p~>zsgőtablétta 
•(12x; 20x)* · 

.··. ;· .. · ....... ··.<:~<>. . .. AT_cj .. kó(Na2·a·A.ó1. 
ASP RQ C pezsgőfabléttaf12x)~2Pi<) 
ASP.RO C FORTE pezsgőgranulá

tum (10 x3,5 g;.20 x 3,s .• g) · 
ROCHEWIEN 

_Az a~e~lszalicil~av analgetikus, antipyretikus, 
a_nttphloglsttkus, anttrheumatikus hatással rendelke
Zik a pros~aglandin szintézis gátlása révén. 

, A;z _acetilszalicilsav már a gyomorból teljesen fel
SZIV_üdJk és nagyrésze szaliciláttá hidrolizálódik. A 
hatas kb. 20 perc múlva jelentkezik. 

A szalicilát~k plazmafelezési ideje 2-3 óra, a ve
séken keresztul szabad vagy konjugált formában 
választódnak ki. 

, ':"- fentiekben említett hatásokon kívül alacsony 
do21sban adva az acetilszalicilsav gátolja a throm
bocytaaggregációt, valamint a vérlemezkék adhézi
óját és valószínüteg az endotheliumra is védő hatás
sal van. Ezeket a hatásokat ugyancsak a prosz
t~gl~ndin szintézisre kifejtett hatással lehet magya
raznL 

Az acetilszalicilsav gátolja az irreverzibilis 
thromb?cyta aggregátum képződést, ugyanis 
ag_gre~ac16 gátló anyagok felszabadulását segíti 
elo. Mar meglevő thrombusok nem növekednek to
vább, a fibrinolízis túlsúlyba kerül. 

A thrombocytatapadás és a primér reverzibi
lis aggregáció fennmarad, úgyhogy a thrombo
cyták vérzéscsillapításban kifejtett hatása nem 
változik. 
• Hatóanyag 

Aspr~ 3_20 pezsgőtabletta: 320 mg acidum 
acet~rls_ahcyhcum, 315,5 mg mannitum, 1,5 mg sac
chanmldum natricum 2,35 g-os tablettánként; 

Aspr~ 5?0 pezsgőtabletta: 500,0 mg acidum 
ace~ls_ahcyhcum, 77,1 mg mannitum, 3,5 mg sac
chanmldum 2,085 g-os tablettánként· 

Aspr~ c. pezsgőtabletta: 320,Ó mg acidum 
acetylsahcylicum, 200.0 mg acidum ascorbi
cum, 199,2 mg glucosum, 99,3 mg mannitum 2 4 
mg sáccharimidum natricum 2,30 g-os tableÍtá~
ként; 

Aspr? C _forte pezsgőgranula: 500,0 mg acidum 
acetylsal1cyhcum, 300,0 mg _acidum ascorbicum 
1726,7 mg ~a:charosum, 77,1 mg mannitum, 10,Ű 
mg sacchanmtdum natricum 3,50 g-os tasakonként 
e Javallat · 

Rheumás és egyéb fájdalmak, feJ"fáJ"ás láz meg-
hűlés. ' · 



• Ellenjavallat 
3 év alatti életkor, terhesség utolsó harmada, fo

kozott vérzékenység, szalicilát-túlérzékenység, gyo
mor- és nyombélfekély. (lásd Figyelmeztetést is.) 
e Adagolás 

A pezsgótablettákat illetve az Aspro C forte 
pezsgó-granuta tasak tartalmát pohárba helyezzük 
és ráöntött, kb. 2 dl vízben fetoldjuk. 

Aspro 320 pezsgőtabletta és Aspro C pezs
gőtabletta 

Felnőtteknek és 14 éven felüli gyermekeknek: 
Fájdalom és lázcsil\apításra a szokásos napi 

adag 2-3-szar 1-3 tabletta. 
Rheumás betegségekben átlagban napi 12-15 

tabletta, több részletben. Aszokásos egyszeri adag 
3 tabletta. 

Az alkalmazható maximális napi adag 15 tab-
letta. 

Gyermekeknek: 
3-5 év között 2-3-szar Y2 tabletta, 
5-10 év között 3-szar 1 tabletta, 
10-14 év közölt 3-5-ször 1 tabletta a szokásoS 

adag naponta fájdalom- és lázcsillapítóként alkal
mazva. 

Aspro 500 pezsgőtabletta 
Felnőtteknek és 14 éven felüli gyermekeknek· 
Fájdalom és lázcsil!apításra a szokásos napi 

adag 2-3-szar 1-2 tabletta. 
Rheumás betegségekben átlagban napi 8-1 O 

tabletta, több részletben. 
Aszokásos egyszeri adag 2 tabletta. 
Az alkalmazható maximális napi adag 1 o tab-

letta. 
Gyermekeknek: 
3-5 év között 2-3-szar 1;4 tabletta, 
5-10 év között 2-3-szor% tabletta, 
10--14 év közölt 2-3-szar 1 tabletta a sz okásos 

adag naponta fájdalom- és lázcsillapítóként alkal
mazva. 

Aspro C forte pezsgágranu/a 
Felnőtteknek és 14 éven felüli gyermekeknek: 
Fájdalom- és tázcsi!lapításra a szokásos napi 

adag 2-3-szor 1-2 tasak. 
Rheumás betegségekben átlagban napi 8-10 

tasak, több részletben. 
A szokásos egyszeri adag 2 tasak. 
Az alkalmazható maximális napi adag 1 O tasak 

tartalma. 
Gyermekeknek 10-14 év között: 2-3-szar Y2-1 

tasak a szokásos napi adag fájdalom- és lázcsillapí
tásra. 
e Mellékhatás 

Gyomor- és bél panaszok, gastrointestinalis vér
zés (amely ritkán vashiányos anaemiához vezethet), 
vérzési idő megnyúlása, ritkán túlérzékenységi re
akciók (bronchospasmus, bórreakció), thrombocy
topenia, asthmás roham. Gyermekekben ritkán 
Reye-syndroma (súlyos májkárosodás, ence-

phalopathia). Nagyobb adagnál: szédülés, fülzú
gás, hosszabb időn át történő szedésnél vesekáro
sodás. 

Túladagolás: lokális izgalmi tünetek (hányás, há
nyinger, gyomor.fájás). Szédülés, fülzúgás, hiper
ventilláció, respiratorikus alkalosis, majd kábultság, 
láz, respiratorikus és metabolikus acidosis, coma, 
gyermekeknél hy"poglykaemia jelentkezhet. 

A túladagolás kezelése: óvatos gyomormosás, 
lélegeztetés, folyadékbevitel (infúzió), azonnali in
tenzív kezelés, elektrolit és savháztartás kontroll, 
megfelelő terápia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerü!end6: 
- véralvadás és thrombocyta-aggregalic 

gátlókkal {hatásukat fokozza); 
-heparinnal (antikoaguláns hatás fokozódik). 
Ovatosan adható: 
- szulfanilkarbamid típusú antidiabeticumokkal 

(hypoglykaemiát okozó hatás fokozódik); 
- nem-szteraid antirheumatikumokkal és fenilbu

tazonnal ( uicerogén hatás fokozódik); 
- kortikoszteroidokkal {ulcus képződés, gas

trointestinalis vérzés veszélye fokozódik); 
- metotrexáttal (ennek toxicitása fokozódik); 
- spironolaktonnal, furaszemiddel (hatásuk 

csökkenhet); 
- probeniciddel, szulfinpirazonnal (hatásuk 

csökkenhet). 
e Figyelmeztetés 

Az alábbi esetekben kizárólag orvosi jellenőrzés 
mellett adható! 

- Gyermekek felsó-légúti vírusinfekció és bá
rányhimlő - akár gyanúja - esetén is különös elővi
gyázatosság szükséges. llyen esetekben csak más 
gyógyszerek hatástalansága esetén alkalmazható a 
készítmény. Az esetlegesen tartós hányás, kábult
ság, eszméletvesztés, egy életveszélyes szövőd
mény a Reye-syndroma jele lehet, amely azonnali 
intenziv kezelést igényel. 

- Asthmában, szénanáthában, orrnyálkahártya 
polypban, króníkus légúti infekcióban szenvedó be
tegeknek {főleg szénanáthaszerú tünetekket kap
csolatos esetekben) esetleges A.Sthmás roham pro
vokálása miatt. 

- Egyéb gyógyszerekkel szembeni túlérzékeny
ségnél (bőrreakciók, viszketés, csalánkiütés stb.) 
fokozott allergiás reakciók veszélye miatt. 
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- Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz enzim-hiány 
esetén. 

- Krónikus vagy ismétlődő gyomor- és nyombél
panaszok esetén. 

- Oxaluria, máj- és vesekárosodás esetén. 
- Terhesség és szapiatás alatt csak szigorúan 

indokolt esetben és csökkentett adagban adható. 
Ha szoptatás alatt rendszeresen nagyobb acetilsza
licilsav adagra van szükség, a csecsemőt el kell vá
lasztani. 

Hosszabb ideig tartó és gyakori gyógyszersze
dés eselén ritkán, komoly gastrointestinalis vérzés 
léphet fe!. Fekete színú széklet (szurokszéklet) üríté
sekor azonnal orvoshoz kell fordulni. 

Szédülés és fülzúgás- kOlönösen gyermekeken 
és időseken -·túladagolás tünete lehet. 

Eltartás: hótól, nedvességtől védve. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1306 {Aspro 320 pezs
gőtabletta); K- 1307 (Aspro 500 pezsgőtabletta)*; 
K-1308 (Aspro C pezsgőtabletta); K- 1309 {Aspro 
C forte pezsgögranula) 

·ASPR0.320tablett!I(30x)!i 

· Afcl<o~i'~62sAd1 

Az acetilszalicilsav analgetikus, antipyretikus, 
antiphlogistikus, antirheumatikus hatással rendelke
zik a prosztaglandin szintézis gátlása révén. 

Az acetilszalicilsav már a gyomorbólteljesen fel
szívódik és nagyrésze szaliciláttá hidrolizálódik. A 
hatás kb. 20 perc múlva jelentkezik. 

A szalicilátok plazmafelezési ideje 2-3 óra, a ve
séken keresztül szabad vagy konjugált formában 
választódnak ki. 

A fentiekben említett hatásokon kívül alacsony 
dózisban adva az acetilszalicilsav gátolja a throm
bocytaaggregációt, valamint a vérlemezkék adhézi
óját és valószínűleg az endotheliumra is védő hatás-
sal van. .! 
e Hatóanyag 

0,320 g acidum acety!salicylicumot tartalmaz 
tablettánként. 
il Javallat 

Fejfájás, fájdalom, migraine, fogfájás, végtagfáj
dalom, menstruatiós fájdalmak, neuralgikus és 
rheumatikus panaszok, láz, influenzás fertőzések, 
meghúléses betegségek. 
e Ellenjavallat 

Szalicilátokkal szembeni túlérzékenység. Gyo
mor és nyombélfekély. Gyo_morhurut. Három év alat
ti életkor. Terhesség utolsó harmada. 

Relatív ellenjavallat: fennálló máj- és vesekáro~ 
sodás, tüdőasthma esetén, megemelkedett vérzés
veszéllyel járó betegségek, oxalát kövesség, vala
mint glükóz-foszfát-dehidrogenáz hiány. 

A terhesség első két harmadában, vagy szopta
tás alatt csak szigorú indikáció mellett alkalmazható 
és lehetőleg. kisebb adagokban mint általában. 
o Adagolás 

Az Aspro tablettát kevés vízben, vagy meleg ital
ban (pl. tea) hagyni kell szétesni. Bevétel után bósé
ges mennyiségú vizet, gyümölcslevet ásványvizet 
vagy egyéb folyadékot kell fogyasztani. 
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Egyszeri adag Napi adag 
Felnőtteknek 1-2 tabletta 9 tableltáig 
Gyermekeknek 

6-14 éves korig 1 tabletta 3 tableltáig 
3-6 éves korig Vz tabletta t Y2 tablettáig. 

• Mellékhatás 
Megfelelő adagolás mellett me!lékhatások. ritkán 

fordulnak elő. -· ·· · · 

Gyomorpanaszok (ritkábban mint a normál tab
lettánál), occult gastroenterális vérzések, a vérzési 
idő megnövekedése. 

Néhány esetben túlérzékenységireakciót figyel
tek meg.elsősorban a bőrön, Nagyon ritkán throm
bocytopenia, asthmásoknál asthmás roham fordul
hat elő. Magas adagoknál {antirheumatikus lökéste
rápia j szédülés vagy fülzúgás léphet fel. Túlságo
san magas adagok hosszú ideig való alkalmazása 
vesekárosodáshoz vezethet Gyermekekben ritkán 
(vírus fertőzésben alkalmazva) Reye-syndromát (sú
lyos májkárosodás, encephalopathia) okoz. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az Aspro kombinációja más gyógyszerekkel 
azok hatásának erősödéséhez vagy gyöngüléséhez 
vezethet. 

Fokozódik: 
-a véralvadás és thrombocyta-aggregáció! gát

ló gyógyszerek hatása (mint pl.kumarinszár
mazékoké, hepariné, dipiridamolé és szulfinpira
zoné); 

-a g'yomor- bél vérzési előidéző hatása az egyi
dejűleg szedett glukokortikoidoknak; 

-a nem-szteraid gyulladáscsökkentők nemkívá
natos hatásai; 

- a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek hatása 
(szulfonilureák); 

-a metotrexát nemkívánatos hatásai. 
Csökken a hatása a 
- spironolactonoknak, furosemidnek, urico

suricumoknak (probenicid, sulfinpyrazon). 
Az Aspro és a tetraciklinek bevétele között leg

alább 1-3 órának el kell telnie. 
Alkohol fogyasztása az Aspro gyomorra kifejtett 

esetleges mellékhatásait tovább fokozza. 
• Figyelmeztetés 

Gyermekeknél és fiatalkorúaknál néhány eset
ben előfordulhat VÍrusinfekció (pl. bárányhimlő) kap
csán a Reye-syndroma (májkárosodás, agyhártya
gyulladás). Az első tünet, a tartós hányás esetén 
azonnali intenzív kezelés szükséges. 

Három éves kor alatt kizárólag orvosi elleilőrzés 
mellett szedhető. 

Öt nappal a várható operáció előtt már tilos 
acetilszalicilsav tartalmú készítményt bevenni. 

T ú/adagolás és intoxikáció: 
Az acetilszalicilsav túladagolás tünete a hányin

ger, hányás, gyomorfájdalom, valamint szédülés, 
tinnitus és hyperventilatio respiratorikus alkalosissal 



az előtérben. A későbbiekben a mérgezés következ
tében centrális láz, verejtékezés valamint respira
torikus és metabolikus acidosls és coma alakulhat ki. 

Gyermekeknél hypoglycaemia is előfordulhat. 
A túladagolás terápiája 
Azonnali gyomormosás, lélegeztetés és folya

dékpótlás (infúzió). Az intenzív kezelés me!lett szük
séges az elektrolit és sav/bázis egyensúly állandó 
ellenőrzése és az ennek megfelelő terápia. 

Eltartás: szobahómérsékleten, hótól, nedves
ségtól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 1656 

f,.SS+CPHARMAvl'tpet~gŐj~bí!ltt~ 
(10]() >C> 

PHARMA\IIT ( { 

Láz- és fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő 
hatású acetilszalicilsavat és C-vitamint tartalmazó 
kombináció. 
• Hatóanyag 

500 mg acidum-acetylsalicylicum, 200 mg 
acidum ascorbicum, 594 mg saccharusum pezsgő
tabletténként 
e Javallat 

Különbözó eredetű {fej-, fog-, ízületi-, izom-, 
ideg-,) fájdalmak, gyulladások, lázas állapotok, hú
léses betegségek, akut és krónikus rheumás beteg
ségek. 
• Ellenjavallat 

Gyomor- és nyombélfekély, szalicilátok iránti túl
érzékenység, vérzékenység, anticoaguláns keze
lés, 3 év alatti életkor, terhesség utolsó harmada, 
súlyos máj- és vesebántalmak. 
e Adagolás 

Felnőtteknek és 14 éven felüli gyermekeknek: 
Fájdalom és lázcsillapításra a szokásos napi 

adag 2-3- szar 1-2 pezsgőtabletta, rheumás beteg
ségekben maximálisan napi 8 pezsgőtabletta, több 
részletben. 

Gyermekeknek: (3--14 év) 
3--5 éves korban 2-3 szar Y2 pezsgőtabletta 
5-10 éves korban 3-szar 1 pezsgőtabletta 

10-14 éves korban 3-Sször 1 pezsgőtabletta 
aszokásos napi adag fájdalom- és lázcsillapításra. 

Három éves kor alatt adása nem javasolt. 
A gyógyszert bő vízben, teljesen feloldott 

állopotban kelt bevenni, a gyomorirritáció csökken
tése érdekében lehetőleg étkezés után. 
e Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciókat (urticaria, bron
chospasmus, asthmás roham) provokálhat. Gyo
mor- és bélpanaszok, gastrointestinalis vérzés (vas
hiányos anaamiához vezethet),- a primer homeosta
sis zavara, trombocytopenia. Gyermekekben ritkán 

(vírus fertőzésben alkalmazva) Reye-syndroma (sú
lyos májkárosodás, encephalopathia). 

Nagyobb adagoknál: szédülés, fülzúgás, hyper
ventilatio, respiratorikus alkalosis, kábultság, láz, 
majd metabolikus acidosis, coma, gyermekeknél 
hypoglykaemia. 

Túladagolás kezelése: gyomormosás, lélegezte
tés, folyadékbevitel elektrolit- és sóháztartás kont
rollja, tüneti terápia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- véralvadás- és thrombocyta. aggregáció 

gátlókkal (hatásukat fokozza). 
óvatosan adható: 
- kortikoszteroidokkal (fekélyképződés, gas

trointestinalis vérzés veszélye fokozódik); 
nem-sztereid gyu!ladáscscsökkentőkkel 

( uicerogén hatás fokozódik); 
- szulfonilkarbamid űpusú antidiabeticumokkal 

(hypoglykaemiát okozó hatás fokozódik); 
- spironolaktonnal, furasemiddel (hatásuk csök

kenhet); 
- probeniciddel, szulfinpirazonnal (hatásuk 

csökkenhet); 
- metotrexáttal (ennek toxicitása fokozódik). 

e Figyelmeztetés 
Gyermekeknek - 18 éves kor alatt - légúti ví

rusinfekció vagy bárányhimlő vagy annak gyanúja 
esetén csak más gyógyszer hatástalansága ese
tén alkalmazható. Ezen betegségekben alkalmaz
va a tartós hányás, kábultság, eszméletvesztés 
a ritka, de adott esetben életveszélyes Reye-syn
droma jele lehet, azonnali orvosi beavatkozást igé
nyel. 

- Szénanátha, orrnyálkahártya polip fennállása 
esetén, asztmásoknak, krónikus légúti infekcióban 
szenvedó betegeknek (főleg ha szénanátha-szerú 
tünetekkel jár együtt), mivel asthmás rohamot provo
kálhat. 

- Egyéb gyógyszerekkel szembeni túlérzékeny
ség esetén {bőrreakciók, viszketés, csalánkiütés 
stb.) allergiás reakciók fokozódásának veszélye 
miatt. 

- Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz hiánya esetén. 
- Terhesség és szoptatás alatt csak szigorúan 

indokolt esetben. Ha szoptatós anyának rendszere
sen nagyobb mennyiségű acetilszalicilsavra van 
szüksége, a csecsemőt el kell választani. 

104 

- Hosszabb ideig tartó vagy gyakori szedés 
esetén ritkán gastrointestinalis vérzés léphet fel. A 
beteg figyeimét fel kell hívni, fekete széklet ürítése
kor forduljon orvoshoz. 

- Tartós nagy adagú kezelés mellett a máj- és 
vesefunkciók ellenőrzése javasolt. 

Eltartás: száraz helyen, nedvességtól és fénytől 
védve, szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3768 

A~scl"lt~i111ayitl·~~oi.ffi9•.•··· 
pezsg6tabietta>(10~)' 

. ~-~:G:::ATG- 'k6d;~·N·o~~:::.\b.1,, 

e Hatóanyag 
500 mg acidum acetylsalicylicum pezsgőtablet

tánként. 
• Javallat 

Különböző eredetű (fej-, fog-, rheumás-,ízületi-, 
ideg-, izom-,) fájdalmak, gyulladások, lázas állapo
tok, húléses megbetegedések. 
• Ellenjavallat 

Szalicilátok iránti túlérzékenység. Gyomor-és 
nyombélfekély, vérzékenység, súlyos vese- és máj
betegség. Terhesség utolsó három hónapja. 
• Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek napi 1-3 g (2-3-
szar 1-2 pezsgőtabletta). A napi 4 g adag {8 pezs
gőtabletta) nem léphető túl. 1 O évesnél idősebb 
gyermekeknek szükség. ese té n 1, de naponta leg
feljebb 3 pezsgőtabletta. A tablettákat 1 pohár (2 d!) 
vízben oldva, étkezés után kell bevenni a gyomorir
ritáció csökkentése érdekében. 
e Mellékhatás 

Gyomor- és bélpanaszok, gastrointestinalis vér
zések (ez utóbbi néha vashiányos anaemiához ve
zethet), a vérzési idő megnyúlik. Túlérzékeny egyé
neken urticaria, bronchospasmus, asthmás roham, 
thrombocytopenia előfordulhat. Nagyobb adag sze
désekor hányinger, hányás, izzadás, szédülés, fül
zúgás, hosszabb szedéJ után vesekárosodás lép-
het fe!. ·· 

Túladagafás és mérgezés esetén lokális izgalmi 
tünetek {gyomorfájdalom, hányás), szédülés, fülzú
gás, hyperventillatio, respiratorikus alkalosis, kábult
ság, láz és metabolikus acidosis, coma, gyermekek
nél hypoglycaemia jelenhet meg. A túladagolás ke
zelése: óvatos gyomormosás, lélegeztetés, folyadék
bevitel (infúzió), azonnali intenzív kezelés, elektrolit
és sóháztartás kontrollja és ennek megfelelő terápia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- véralvadás- és thrombocyta aggregáció 

gátlókkal (hatásukat fokozza). 
óvatatosan adható: 
- kortikoszteroidokkal {fekélyképzódés, gastro

intestinalis vérzés veszélye fokozódik); 
nem-szteraid gyulladáscsókkentőkkel 

( uicerogén hatás fokozódik); 
- szulfonilkarbamid típusú antidiabeticumokkal 

(hypoglycaemiát okozó hatás fokozódik); 
- spironolaktonnal, furasemiddel (hatásuk csök

kenhet); 
- probeniciddcl, szulfinpirazonnal (hatásuk 

csökkenhet); 
- metotrexáttal (ennek toxicitása fokozódik). 
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• Figyelmeztetés 
Fokozott ellenőrzés mellett adható az alábbi 

esetekben: 
- Gyermekeknek felsőlégúti vírusinfekció 

és/vagy bárányhimlő vagy annak gyanúja esetén. 
Ilyenkor csak más gyógyszer hatásta!ansága 

esetén alkalmazható. Ezen betegségekben alkal
mazva tartós hányás, kábultság, eszmélgtvesztés, 
amely a ritka, de adott esetben é!etvéSzéiYéS Reye
syndroma jele lehet, azonnali orvosi beavatkozást 
igényel. 

- Szénanátha, orrnyálkahártya polip fenná!lása 
esetén, asztmásoknak, krónikus légúti infekcióban 
szenvedő betegeknek (főleg ha szénanátha-szerű 
tünetekkel jár együtt), mivel esetlegesen asthmás 
roham provokálódhat; 

- Egyéb gyógyszerekkel szembeni túlérzékeny
ség esetén, (bőrreakciók, viszketés, csalánkiütés 
stb.) allergiás reakciók fokozódásának veszélye 
miatt; 

- Glukoz-6-foszfát dehidrogenáz hiánya esetén; 
- Oxaluria, máj- és vesekárosodás esetén; 
- Terhesség és szoptatás alatt csak igen indo-

kolt esetben. Ha szoptatós anyának rendszeresen 
nagyobb mennyiségű acetilszalicilsavra van szük
sége, a csecsemőt el kell választani; 

- Hosszabb ideig tartó vagy gyakori szedés 
esetén ritkán gastrointestinalis vérzés léphet fel. A 
beteg figyeimét fel kell hívni, hogy fekete széklet ürí
téskor forduljon orvoshoz; 

- Szédülés és fülzúgás - különösen gyermeke
ken és időseken - a túladagolás tünete lehet; 

- Vese- és májbetegeknek tartós nagy adagú 
kezelésesetén a májműködés (transzaminázok) el
lenőrzése és vizelet kontroll javasolt; 

~3 éves kor alatti adása megfontolandó! 
Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtól és 

fénytól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3747 
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'cPQLFA 

Hatóanyaga, az orciprenalin, az adrenerg !3-re
ceptorokat stimuláló sympathomimeticum. Szelektív 
!32-receptor-hatása következtében a bronchusok si
maizomzatát elernyeszti, hörgtágulatot vált ki. Terá
piás ad~gban nem, vagy csak alig hat a szív !3,·re
ceptoralra. 



Az adrenerg o:1-receptorokra gyakorolt hatása 
következtében alkalmazható bradycardiával járó 
szívritmuszavarok kezelésében, amennyiben elekt
roterápia, ilL pacemaker alkalmazása nem előnyö
sebb. 
e Hatóanyag 

0,5 mg orciprenalinium sulfuricum (1 ml) ampul
lánként 

20 mg orciprenalinium sulfuricum tablettánként; 
300 mg orciprenalinium sulfuricum {400 permet
adag) 20 ml aerosolban. 
e Javallat 

Asthma bronchiale és asthma-jellegű tünetekkel 
járó broncho-pulmonalis megbetegedések (bron
chitis chronica, silicosis, emphysema). 

SzOkebb cardiologiai szakterületen: egyes in
gervezetési zavarokban: Adams-Stokes-roham 
megelőzése; digitálisz-intoxicatio, egyes esetekben 
pacemaker helyettesítése. ~-adrer1olyticumok ({3-
receptorblockolók) antidotuma. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység. Thyreotoxicosis, tachycardia, 
tachycard arrhythmia, subvakularis aortastenosis. 

Friss szívinfarctusban és/vagy súlyos organikus 
szív-érrendszeri elváltozásokban alkalmazása meg
fontolandó. 

Fokozott óvatosság szükséges hypertonia, coro
naria-arteriák megbetegedése, paiigásos szívelég
telenség, valamint diabetes esetén. 
e Adagolás 

A) Asthma kezelésében: 
Injekció: felnőtteknek 0,5---1 mg (1-2 amp.) sc. 

Gyermekeknek 0,25---0,5 mg (Y2-1 amp.) sc., cse
csem6knek0,1-0,15 mg (0,2-0,3 ml) sc. 

Tabletta: felnőtteknek %-1 tabi., gyermekeknek 
6 év felett Y2 tabi., 6 év alatt \4 tabi., naponta 3--4-
szer. 

Aerosol: Szokásos adagja felnőtteknek légszomj 
megelőzésére 3-szor naponta 1-2 permetadag. 
Akut légszomjban esetenként 1-2 permetadag. 
Amennyiben a légszomj 5 percen belül érezhetően 
nem szúnik, újabb adag inhalálható. 

A beteget figyelmeztetni kell, hogyha az 5 perc 
után ismételt második adag sem okozott enyhülést 
ilyen esetben harmadik adagot ne alkalmazzon, ha
nem forduljon azonnal orvoshoz. Újabb adag 2 óra 
elteltével ismételhető. 24 óra alatt legfeljebb 6 adag 
alkalmazható, a napi összesen legfeljebb 12 (6x2) 
permetadagot nem szabad túllépni. 

Az aerosol alkalmazásának technikáját a beteg
tájékoztató részletesen ismerteti. 

B) Cardio!ogiai alkalmazás: 
Ingervezetési zavarokspeciálls eseteiben egye

di megfontolást igényel, a kívánt frekvenciának 
megfelelően. 

Adams-Stokes-syndroma kezelésére és prophy
laxisára irányelv lehetoralisan 10 mg (%tabi.) na:. 
pon ta 6-1 o alkalommal. 

!njekcióbn fenyegető szükség esetén 0,5-1 mg 
(1-2 amp.) im. vagy sc.; ill. 0,25-0,5 mg (%-1 amp.) 
nagyon lassú iv. ín j. vagy pedig iv. csepplnfúzióban. 
lv. cseppinfúzióban 0,0015---0,06 mg/perc adagban 
összesen 5-10 (-20) mg. (Hígítás izotóniás konyha
sóoldat vagy 5%-os glükózoldat 250ml-ében 10-20 
(-40) amp.) 
• W~>,;l!ékhatás 

Szokásos adagolás esetén jól tolerálható. Első
sorban magasabb adagok mellett enyhe izomreme
gés, főleg kézujjak remegése, erős szívdobogás, 
nyugtalanság. Igen ritkán az arc kipirulása, fejfájás, 
tremor, szorongás, alvászavar, émelygés, ventricu
laris ritmuszavarok, anginás panaszok előfordulhat
nak. Parentsralisan alkalmazott nagyobb adag vér
nyomássüllyedést is okozhat 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem cardioszelektív {3-blockolók az orciprenal in 
hatását csökkentik. Fokozott elővigyázatosság 
szükséges MAO-gátlók alkalmazása mellett, vagy 
14 napnál rövidebb ideig történt elhagyásuk esetén. 

Antidiabeticumok hatását csökkentheti. Más 
sympathomimetikus bronchodilatator együttes al
kalmazása nem javallt, mivei nemkívánt additív ha
tást válthat ki. 
• Figyelmeztetés 

A terhesség folyamán, kiemelten annak első 3 
hónapjában az elóny/kockázat szigorú mérlegelésé
vel rendelhető. A szülés előtt röviddel alkalmazva a 
fájásokat legyengfti. 
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Nem ismert, hogy milyen mennyiségben jut át az 
anyatej be. 

Túladagolás esetén a mellékhatások fokozódá
sa, systolés vérnyomásemelkedés, diastolés vér
nyomáscsökkenés, izgatottság, extrasystolia léphet 
fel. Teendők: tabletta maradványok eltávolítása gyo
mormosássaL sedativum, tranquillans, súlyos eset
ben intenzív terápia. 

Specifikus antidotumnak tekinthetők a j}-recép
torblockolók, de figyelembe kell venni, hogy hatá
sukra számítani kell a bronchialis obstructio növeke
désével, ezért adagjukat körültekintóen kell megál
lapítani. 

Eltartás: inj., tabletta: szobahómérsékleten, 
aerosol: hűvös helyen közvetlen fénytől, hótól 
védve. 
e Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 926 (injekció); K- 927 
(tabletta); K- 799 (aerosol) 

Az Astanin-H szintetikus mineralokortikoidot, flu
drokortizont tartalmaz. Kémialilag csak abban kü
lönbözik a hidrokortizontól, hogy cg helyzetben egy 
fluor atom van. A 9-alfa fiuorozás által a glükokor-

tikaid hatás erősen a mineralokortikoid hatás irányá
ba tolódik eL Az elektrolit anyiigcserére kifejtett ha
tása kb. 125-ször erősebb, mint a testazonos korti
zol hormoné, míg a glyconeogenetikus és gyulla
dáscsökkentő aktivitása csak 8-szar erősebb. Na
ponta O, 1-0,4 mg 9-alfa-fluorhidrokortizont adva 
majdnem kizárólag csak a mineralotrop hatás érvé
nyesül, a glükokortikoid hatás megfelel 0,2-0,8 mg 
prednisolon hatásának, amely elhanyagolható. A 9-
alfa-fluorhidrokortizon mineralokortikoid hatásával 
befolyásolja a Na-háztartást- ez képezi a hypotonia 
kezelésének alapját. 

Az elektrolit-háztartásra kifejtett hatások: A terá
pia kezdetén renális Na- és vízretenció és jelentós 
K-kiválasztás lép fel. A Na-ionokkal a vízmolekulák 
az elővizeletből a vérpályába visszajutnak, növelik a 
vérvolument és a szérummal egyensúlyban levő 
interstitialis szöveti folyadékot. Az interstitialis Na
és víztartalom növekedése fokozza a szöveti turgort 
és elektromos potenciál változást okoz a külsö sejt
membránon, amely az érfalakon fokozott reaktivitás 
formájában jelentkezik. 7-11 nap után azonos 
mennyiségú adagolás me!lett az escape-tünetek 
következtében a renális Na- és vízkiválasztás foko
zódik, úgy hogy a szérumban a Na-értékek, va'a
mint a testsúly megközelítőleg normálissá válik, az 
emelkedett K-kiválasztás fennmarad és ez kálium
hiányhoz vezethet. 

Orálisan :~agyon gyorsan felszívódik. A maximá
lis szérum-szintet átlagosan 1,7 óra után éri el. Átjut 
a placentán, és az orális adag századánál kisebb 
mennyiségben bejut az anya tejbe. A:z eredeti mole
kula átlagos felezési ide!7 felnőttekben, iv. alkalma
zás esetén, kb. 1 óra, a metabolitoké 4,8 óra, amely 
értékek azonban egyénenként jelentősen eltérnek. 
Az adag 80%-a 24 óra múlva a vizeletben választó
dik ki. 

A fiudrakortizon elektrolit-anyagcserére kifejtett 
hatását tartós terápiában széleskörű klinikai vizsgá
latok során vizsgálták. E szerint K-pótlásra általában 
csak akkor van szükség, ha már a kezelés előtt fen
nállt hypokalaemia. 

Napi 3-5 tabletta Astanin-H hosszan tartó ada
golása után a vércukor-értékekben elváltozást nem 
mutattak ki. 

Napi 1-2 tabletta Astanin-H adása nem befolyá
solta a saját kortizol-termelést 

Ovarialis funkciózavarok nem jelentkeztek. 
e Hatóanyag 

0,1 mg fludrocortisonum tablettánként. 
e Javallat 

Essentialis hypotonia (ha panaszokat okoz). 
Idiopathiás, orthostatikus hypotonia (posturalis 

hypotensio). Perifériás vérátáramlási zavarok. 
Addison kór. Adrenogenitalis syndroma. 
·• Ellenjavallat 

Oedema képződésével járó vagy arra hajlamosí
tó betegségek (szívelégtelenség, máj-cirrhosis, 
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nephrosis). Hypertonia, előrehaladott agyi érelme
szesedés. Hatóanyag iránti érzékenység. 
e Adagolás 

Individuális. 
Essentialis hypotonia és orthostatikus syndroma: 
Kezdetben felnőtteknek általában naponta 2-3 

tabletta, a panaszok enyhülése után_ az adag napi 
1-2 tablettára csökkenthető. 

Hormonális fogamzásgátlót szed6r1ökÓek, vala
mint idős embereknek gyakran alacsonyabb ada
gok, napi 1-2 tabletta elegendő. 

Nagyon Súlyos esetekben, pl. idiopahtiás ortho
statikus hypotaníában (posturalis hypotensio) vagy 
perifériás keringési zavarok kezelésekor szükség le
het napi 4-5 tablettára. 

Addison kórban Kielégitő terápiaként általában 
naponta 1-2 tabletta. Ugyanakkor a beteget a napi 
életritmusához igazodó glükokortikoid-kiegészító 
kezelésben kel! részesíteni. 

Addisonos krízis esetén rövid ideig naponta 5 
tablettára is szükség lehet. 

Adrenogenitalis syndroma: naponta 15-30 mg/m2 
testfelület hidrokortizon és emelett Astonin-H. 
Újszülötteknek az élet elsó heteiben és hónapjaiban 
az Astanin-H napi igény 0,15--D,3 mg/m2 (= 1Yz-3 
tabl.); kisgyermekkorban a 2. életévben a napi 
igény kb. a fele, a 3. étetévben már csak a kezdeti 
dózis 1,4-1/3-a. 

Gyermekek adagja általában naponta 1 tabletta 
(O, 1 mg). A panaszok enyhűlése után az adag csök
kenthető napi Y2 tablettára, vagy másodnaponta 1 
tabletta adandó. 

Az Astenin-H napi adagja semmiképpen sem 
haladhatja meg a 4-5 tablettát. A nagyobb adagok 
fokozhatják a keringési hatást, de erősebb glükoko
rtikoid hatás is felléphet 

A készítm9ny hatása 2-3 napi kezelés után je
lentkezik és a kezelés befejezése után is még több 
napig tart. 

Kéthónapos kezelés után - kivéve az 
endocrinológiai indikációkat - szünet beiktatása 
ajánlatos. 

A tablettékat étkezés után, kevés folyadékkal, 
szétrágás nélkül kelllenyelni, ilL újszülöttek, csecse
mők és kisgyermekek kezelésekor a tablettát szét
törve, elporítva kevés folyadékkal vagy az ételbe ke
verve kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Hypertonia, oedema, szívmegnagyobbodás, 
pangásos szívelégtelenség, káliumvesztés, hypo
kalaemiás alkalosis (ezek a me! lékhatások a nátrium 
és vízvisszatartás következményei). A szokásos 
adagban adva és glükokortikoiddal kombinálva a 
mellékhatások nem számottevőek, de tartós kezelés 
során számolni kelt a következőkkel: 

Csont- és izomrendszari tünetek: izomgyenge
ség, szteroid myopathia, izomtömegvesztés, osteo
porosis, csigolya-összeroppanásos törések, comb-



és felkarcsontfej aseptikus necrosisa, csövescson
tok patológiás törése és spontán töréseké. 

Gastrointestinalis tünetek: peptikus fekély eset
leg pertoratiéval és vérzéssel, hasnyálmirigy-gyul
ladás, haspuffadás és fekélyes nyelöcsőgyulladás. 

Bórgyógyászati tünetek: tökéletlen sebgyógyu
lás, vékony berepedező bór, horzsolódás, 
petechiák, echimosisok, arcpír, fokozott izzadás, 
bőr alatti zsír eltünése, purpura, striák, bőr és köröm 
túlzott pigmentáclója, hirsutismus, acneszerú kiüté
sek, és/vagy allergiás bőrkiOtések; bórpróbákra va
ló reakciók csökkenhetnek. 

Neurológiai tünetek: görcsök, agynyomás
fokozódás általában a kezelést követő papil
laoedemával (agyi pseudotumor), szédO!és, fejfájás 
valamint súlyos elmezavarok. 

Endocrin tünetek: menstruatios rendellenessé
gek, cushingoid állapot kialakulása, gyermekek fej
lódésbeli visszamaradása, másodiagos melfékve
sekéreg- és hypophysis-reakció csökkenés ill. kép
telenség különösen síresshatások idején (pl. trau
ma, mútét vagy betegség), csökkent szénhidrát-to
lerancia, latens diabetes mellitus tünetek, cukorbe
tegeknél fokozott inzulin vagy orális antidiabeticu
mok iránti igény. 

Szemészeti Wnetek: hátsó tokalatti cataracta, 
belső szemnyomásfokozódás, glaucoma és exoph
talmus. 

Anyagcsere tünetek: hyperglycaemia, glycos
uria és negatív nitrogénegyensúly a fehérje leépítés 
következtében. 

Egyéb tünetek: necrotizáló érgyultadás, throm
bophlebitis, fertőzések súlyosbodása vagy 
elfedése, álmatlanság, szívritmuszavarok és ana
phylaxiás reakciók. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adandó: 
- amphotericin 8-vel és káliumvesztő vízhajtók

kal (tiazodokkal, etakrinsavval, furoszemiddel): fo
kozott hypokalaemia veszélyemiatt a szérum kálium 
szintet gyakran kell ellenőrizni és szükség esetén 
káliumpátlót kell adni; 

- digitálisz glikozidokkal: arrhythmiák vagy 
hypokalaemiával összefüggő digitálisz toxicitás fo
kozott veszélye miatt a szérum kálium szintet ellenő
rizni kell és szükség eselén káliumpátlót kell adni; 

- orális anticoagulansokkal: csökkent pro
thrombinszint miatt a prothrombinszintet ellenőrizni 
kell, s ennek megfelelöen adagcini az anticoagu
lansokat; 

- antidiabeticumokkal (inzulin és orális): ·az 
antidiabetikus hatás csökken, hyperglycaemiás tü
netek esetén emelni kell az antidiabeticum adagját 

- acetilszalicilsavval: fokozott fekélyképzódés, 
az acetilszalicilsav farmakológiai hatása csökken. 
Ritkán szalicilát toxicitás léphet fel olyan betegek
ben akik egyidejűleg végzett acetilszalicilsav keze'" 
lés után abbahagyják a szteroidok szedését. A sza-

licilátszintet folyamatosan ellenőrizni kell. Ha az 
acetilszalicilsav terápiás hatásában változás észlel
hető, az adagok megváltoztatása szükséges; 

- barbiturátokkal, fenitoinnal, rifampicinnel: en
zim-indukció következtében a fiudrakortizon acetát 
metabolizmusa fokozott, a szteroid adag növelése 
lehet szükséges; 

- anabolikus· szteroidokkal (különösen a C-17 
alkilátt androgénekkel pl. oximetolon, metan
drosztenolon, noretandrolon): az oedemahajlam fo
kozott. KOlönösen máj- vagy szívbetegek kezelése
kor kell óvatosan eljárni; 

- vakcinákkal: neurológiai szövódmények és az 
antitestek hiánya miatt; 

- ösztrogénekke!: a kortikoszteroidkötö globulin
szint emelkedik, ugyanakkor a kortikoszteroidok me
tabolizmusa csökken. Az egyidejű ösztrogén
kezelés kezdetén a kortikoszteroid adag csökkenté
se lehet szükséges, s nagyobb adagra lehet szük
ség az ösztrogén adagolás leállításakor. 
e Figyelmeztetés 

A kortikoszteroidokat a szükséges legkisebb 
adagban kell alkalmazni. 

A fiudrakortizon kizárólag a javallatoknál említett 
· állapotok kezelésére adható nátriumvisszatartó ha
tása miatt. 
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Tartós vagy nagy adagú fiudrakortizon kezelés 
idején és az ezt követő 1 évig stressz állapotban (p!. 
trauma, mútét, súlyos betegség), a gyógyszer okoz
ta meflékvese suppressio miatt hidrokortizon vagy 
kortizon adására lehet szükség. Átlagos és nagy 
hidrokortizon vagy kortizonadagok vérnyomásemel
kedés!, só és vízvisszatartást és fokozott kálium ki
választást okozhatnak. 

A fiudrakortizon hatásos mineralokortikoid 
(adagja két nagyságrenddel kisebb a hidrokortizo
nénál), alkalmazásakor az adagolási és a sóbevitett 
gondosan figyelemmel kell kísérni a hypertonia, 
oedema és súlygyarapodás elkerülésére. Tartós ke
zelés során tanácsos a szérum elektrolit szintek idő
szakos ellenörzése. 

Szükség lehet az étkezéssei bevitt sémennyiség 
korlátozására és a kálium pótlására. 

A kortikoszteroidok a fertőzés némely jeiét elfed
hetik, s alkalmazásuk idején új fertőzések keletkez
hetnek. Kortikoszteroid kezelés idején csökkenhet 
az ellenállóképesség és fertözéslokalizáció képte
lenség alakulhat ki. Ha fiudrakortizon kezelés alatt 
fertőzés lép fel, azonnal megfelelő antimicrobás ke
zelést kell alkalmazni. 

A fiudrakortizon substitutios adagban nem, de a 
kortikoszteroidok tartós kezelésben, általában sub
capsuiarts cataractát és a látóidegek esetleges ká
rosításával glaucomát okozhatnak, fokozhatják a 
gomba vagy víruseredetű másodiagos szemfertőzé
sek kialakulását. Fokozzák a kálcium excretiót. 

Kortikoszteroid kezelés idején (hidrokortizon és 
kortizon) a betegek himlő oltása és egyéb immuni-

zálás tilos - különösen nagy adagokkal való keze
léskor - neurológiai szövódmények és az 
antitestreakció hiányának esetleges veszélye miatt. 
Adásukat aktív tuberculosisban olyan esetekre kell 
korlátozni, amikor a betegség gyors lefolyású vagy 
kiterjedt és a· kortikoszteroidot antituberculoticum
mal együtt alka!mazzák. Ha latens tuberculosisos 
vagy tuberkulin hyperreaktív betegnek adják, szigo
rú megfigyelés alatt kell tartani, mivel a betegség 
reaktíválódhat. Tartós kortikoszteroid kezelés eselén 
ezen betegeknél chemoprophylaxist kell alkalmazni. 

A kortikoszteroidok hirtelen megvonása vagy fo
lyamatos, nagy adagban való alkalmazása mellék
hatásokat okozhat. 

A kortikoszteroid hatás fokozódik csökkent 
pajzsmirigy múködésú vagy májcirrhosisos bete
gekben. 

A kortikoszteroidokat körültekintően kell használ
ni ocularis herpes simplexben a cornealis perforatio 
veszélye miatt. 

A kortikoszteroid kezelés során fellépő psychés 
zavarok lehetnek euphoria, álmatlanság, hangulat
változások, súlyos depressio, kifejezett psychetikus 
manifestatio. Meglévő érzelmi instabilitás vagy psy
chotikus tendenciák súlyosbodhatnak. 

Acetilszalicilsavval kezelt hypoprothrombi
naemiás betegek kortikoszteroid kezelését óvato
san kell elvégezni. 

Nemspecifikus fekélyes vastagbélgyulladásos 
betegeknek óvatosan kell a kortikoszteroidokat ad
ni, ha fenyegető perforatio, tályog vagy egyéb 
gennykeltő fertőzés veszélye áll fenn. A kor
tikoszteroidok használaJ-nál körültekintésre van 
szükség a következők ··esetén: diverticulitis, friss 
bélanas~omosis, aktív vagy latens peptikus fekély, 
veseelégtelenség, magas vérnyomás, osteoporosis 
és myasthenia gravis. 

A betegek vérnyomását és szérum elektrolitszin
tjét rendszeresen ellenőrizni kell. 

A fiudrakortizon acetát esetleges carcinagen 
vagy antigén hatásának vizsgálatára nem végeztek 
kísérleteket. őllatkísérletben a kortikoszteroidok kis 
adagban teratogének, humán adat erre, valamint a 
termékenységre gyakorolt hatásra nincs. Minden
esetre terhességben csak a haszon/kockázat ala
pos mérlegelésével adható. Ilyen anyák csecsemó
it gondosan meg kell figyelni a mellékvese esetle
ges csökkent múködése szempontjából és a cse
csemő kórtörténetében az anya kortikoszteroid ke
zelését pontosan rögzíteni kell. A kortikoszteroidok 
az anyatejjel kiválasztódnak, ezért szoptatáskor a 
kezelést igen óvatosan kell végezni. 

Csecsemők és gyermekek tartós kortikoszteroid 
kezelése idején fejlödésüket és növekedésüket szi
gorúan figyelemmel kell kísérni, elegendő tapaszta
lat hiányában. 

A fiudrakortizon túladagolás jelei: hypertonia, 
oedema, hypokalaemia, túlzott súlygyarapodás, 
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szfvmegnagyobbodás. Ezen tünetek észlelésekor a 
gyógyszer adagelását abba kell hagyni, ekkor a tü
netek rendszerint néhány napon belül megszúnnek 
és a kezelést csökkentett fludrokortizonnal kell foly
tatni. A nagymértékO káliumvesztés miatt izom
gyengeség léphet fel, ez káliumpótlással keze!he
tő. A túladagolás a vérnyomás, szérum elektrolit 
szintek és a testsúly rendszeres elleriőrzésével 
megelózhetó. ~ ·-

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés:+ + V 
e Törzskönyvi szám: K-1533 

Az acetilszalicilsav, mint ismeretes acetilálja a 
prostaglandin bioszintézisben kulcsszerepet játszó 
ciklooxigenáz enzimet A thrombocytákban találha
tó ciklooxigenáz §állást követően a thrombocyta 7 
napos élettartamán át inaktív marad, míg az érfal
ban található ciklooxigenáz gyorsan regenerálódik. 
Az érfalban folyó prostaciklin szintézis ugyanis ke
vésbé érzékeny az acetilszalicilsavra, mint a throm
bocytákban történő thromboxan-A2 szintézis, ami le
hetövé teszi az utóbbi szelektív gátlását. 

A thromboxan-A2 szelektív gátlása az Astrix kap
szutával megvalósítható. Kis adagokban elhúzódó 
hatóanyag felszabadulást biztosító gyógyszerfor
mában adva ugyanis az acetilszalicilsav lassan, ala
csony koncentrációban kerül be a portalis keringés
be, ami azonban elegendő ahhoz, hogy a portalis 
keringésen áthaladé thrombocyták thromboxan-A2 
szintézisét irreverzibilisen·gátolja. 

Mivel a májat elérő kis mennyiségú acetilszali
cilsav csaknem teljes mértékben metabolizálódik 
szisztémás hatása minimális. Az acetilszalicilsav 
rendszeres, kis adagban, való alkalmazásával -
amit az Astrix lehetövé tesz - a thromboxan-A2 
90% feletti gátlása érhető e!, miközben a 
prostaciklin-szintézis csak minimális mértékben 
csökken. 

Feltételezik, hogy az Astrix thrombocyta
aggregációt gátló hatásával késlelteti vagy csök
kenti a thromboembo!iás folyamatok kialakulását. 
e Hatóanyag 

100 mg acidum acetylsalicylicum bélben oldódó 
pelletek formájában, kapszulánként. 
• Javallat 

Thromboemboliás kórképek megelőzése és ke
zelése, (pl. az alsó végtagi artériák elzáródásával 
járó érbetegségek esetén az acetilsza!icilsav
kezelé~t is magába foglaló véralvadás-gátló terápi
ánál). Atmeneti ischaemiás rohamok, TIA (transient 
ischaemic attack). Alkalmazása jelentősen csökken
ti a mortalitást akut myocardialis infarctus esetén, ha 



a kórházi felvételt követően közvetlenGI elkezdik 
adását, egyOtt adva streptokinázzal, ami előnyösen 
befolyásolja a kezelést Alkalmazható a myocar
dialis infarctus és agyi vascularis történések (emol
litio vagy haemorrhagia cerebri) másodiagos keze
lésében azon betegeknéL akiknek anamnézisében 
ezek valamelyike szerepel. 

Gyermékkori rheumás és húléses megbetege
désekben láz és fájdalomcsillapításra. 
• Ellenjavailal 

Súlyos máj- és veseelégtelenség, hernaphilia és 
más vérképzőszervi rendellenességek, gyomornyál
kahártya-gyulladás. Hatóanyaggal szembeni túlér
zékenység. Aktív ulcus pepticum. 
• Adagolás 

Napi egy kapszulát legalább 1 dl vízzel bevenni, 
lehetőleg a nap ugyanazon szakaszában. 

Gyermekeknek húléses és rheumatikus kórké
pekben szokásos adagja: napi 2-3 kapszula. 
e Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók. Asthmásokon és 
olyan egyéneken, akiknek családi anamnézisében 
asthma szerepel, a túlérzékenységi reakciók előfor
dulásának valószínűsége nagyobb. 

Bórtünetek: urticaria, angiooedema, rhinitis, pru
ritus, asthma bronchiale, anaphylaxiás shock. 

Nagyobb dózisok eselén gyomor-bélrendszeri 
zavarok, hányinger, hányás, hasmenés, gastroin
testinalis vérzés és/ vagy fekélyképződés, dyspep
sia, gyomorégés, szédűlés, fOlzúgás és átmeneti 
halláscsökkenés ritkán előfordulhat. Napi egyszeri 
adagolása mellett ezen reakciók valószínűsége mi
nitnális. 

Haematologiai mel/ékhatások: leukopaenia, 
thrombocytopaenia, purpura, anaemia. 

Egyéb: zavartság, aluszékonyság, verejtéke
zés, szomjúságérzés. Nagyobb adagok esetén 
metabolikus acidosis alakulhat ki. Gyermekekben 
igen ritkán· { vírusfertőzésben alkalmazva) Reye
syndromát (súlyos májkárosodás, encepha
lopathia) okoz. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- orális anticoagulánsokkal és hepannnal (az 

alvadásgátló hatás fokozódik). Tartósan súlyos 
thrombosisveszély esetén (pl. műbillentyű beOltelé
se után) a Syncumar mellett az Astrix 100 mg-os 
kapszula is adható, fokozott ellenőrzés mellett. 

Óvatosan adható: 
- kortikoszteroidokkal {ulcusképződés, gastroin

testinalis vérzés veszélye fokozódhat; 
- fenilbutazonnal és szteroid gyulladáscsökken

tőkkel {az uicerogén hatás fokozódhat); 
- szulfanilkarbamid típusú antidiabeticumokkal 

(hypoglycaemizáló hatás erősödhet); 
- metotrexáttal {ennek toxicitása fokozódhat); 
- spirinolaktonnal, furoszemiddel, szulfinpira-

zonnal {hatásuk csökkenhet). 
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• Figyelmeztetés 
A Syncumar, illetve a heparin erős alvadásgátló 

hatását nem pótolja, így azok alkalmazása elsődle
ges fontosságú marad mind a thromboemboliák 
megelőzésében, mind pedig kezelésében. 

Gyomor- és nyombélfekély inaktiv szakaszában 
fokozott orvosi ellenőrzés és a fekélybetegség egy
idejű kezelése mellett kivételesen alkalmazható. 

Mútéti beavatkozás esetén a kezelést a műtét 
előtt egy héttel meg kell szüntetni, mivel a vérzési 
idő megnyúlhat 

Az aceb"lszalicilsav alkalmazása megfontolandó 
azon betegeknél, akik dyspepsiára hajlamosak, 
vagy gyomor-nyálkahártyájuk károsadott 

Gondos orvosi ellenőrzés mellett adható asth
másoknak (urticariát, egyéb bőrkiOtéseket, 
angiooedemát, allergiás náthát, súlyos paroxys
malis bronchospasmus! és dyspnoe! okozhat) és 
olyan betegeknek, akik anticoagu!áns kezelésben 
részesülnek ( megnyújtja a vérzési időt, csökkenti a 
thrombocyták aggregációs képességét, és nagy 
adagokban hypoprothrombinaemiát okozhat). 

A szalicilátok csak óvatosan alkalmazhatók 
azoknál, akik anamnézisében vérzékenységre való 
hajlam, jelentős mértékű anaemia vagy hypopro
teinaemia szerepel. A szalicilsavat naponta szedő 
betegeknél alkoholfogyasztást követően fokozódik a 
gastrointestinalis vérzés kialakulásának kockázata. 

T ú/adagolás: Enyhe esetekben hányinger, 
hányás, verejtékezés, szomjúságérzés és tachycar
dia fordulhat elő. Súlyos túladagolásnál felléphet 
láz, központi idegrendszeri zavarok, mint pl. görc
sök, hallucináció, coma, valamint légzési elégtelen
ség. A mérgezés tünetei akár a bevételt követő 24 
óra múlva is jelentkezhetnek; és legalább 24 órás 
kórházi megfigyelést igényelnek. Kezelése: gyomor
mosás, carbo activatus, rehydratio, lázcsillapítás, K
vitamin adása, haemodialysis, haemopertusio. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3800 

Az antithrombin véralvadásgátló, a heparin 
cofactort 1-gyel azonos. Ez a plazma faktor a 
heparin anticoaguláns működéséhez szOkséges. 
Az antithrombin inaktíválja a th rombint és a Faktor
lX, X, X!l stb. aktívált formáit, az összes coagula
tios enzimet kivéve a Faktor VIIa és Faktor XIII a-t. 
Az antithrombin glucoprotein, 425 aminosavból ál-

ló polipeptid láncot tartalmaz, melyen három di
szulfid híd van keresztkötésben, molekulasúlya 
58 OOO. 

Az antithrombint humán· plazmából nyerik, kro
matográfiával heparin-sepharose gélen tisztítják. A 
gyártáshoz használt valamennyi plazmát hepatitis B 
(HBsAg) és HIV vírusra ellenőrzik. Az antithrombint 
oldat formájában hőkezelik 60 ° C-on 1 O órán át. 
Farmakokinetikai vizsgálatok szerint az antithrombin 
biológiai féléletideje 3 nap. Az antithrombin féléle
tideje egyidejűleg adott heparin hatására csökken. 
Az antithrombin koncentrációja a normál humán 
plazmában O, 1 és 0,2 g/1. A szinteket rendszerint a 
referens plazma százalékában vagy a NE szá
ma/plazma ml-ben fejezik ki. Egy NE/ml 100%-al 
egyenlő. Újszűlöttek antithrombin szintje alacso
nyabb, mint a felnőtteké. Örökölt antithrombin hiány
ban szenvedő egyének antithrombin szintje kb. 
50%-a a normál humán plazmában előforduló érték
nek. Ezeknél a betegeknél fennáll a veszély, hogy 
thromboemboliás betegségek fejlódnek ki még fia
tal korban is. Antithrombin hiányos betegeknél a 
mütét. fertőzés, terhesség, hosszantartó ágynyuga
lom jelentős rizikó faktor vénás thrombosis kifejlódé
séhez. 
e Hatóanyag 

500 NE illetve 1500 NE antithrombin 11!. poram
pullánként Aqua dest. pro inj. 10 ml illetve 30 ml. 
• Javallat 

Antithrombin hiánya. 
Szerzett antithrombin hiány disseminált intravas

cularis coagulatioban (DIC) vagy más súlyos coag
ulatiós rendellenességb~!) amelyeket sepsis, trau
ma, rákbetegség, thromt:roembolia vagy komplikált 
terhesség okoz. Az antithrombint a coagulatio nor
malizálása céljából helyettesítő terápiaként lehet 
adni. ezáltal lehetévé válik a fennálló egyéb beteg
ség kezelése. 

Antithrombin alkalmazható örökölt antithrombin 
hiányos betegek részére prophylactikus céllal 
thrombosis és tüdőembólia megelőzésére, mútét. 
szülés, szülés utáni állapotban. Terápiás cé!lal 
thrombosisban, tüdőembóliában, disseminált intra
vasculáris coagulatio és terhesség alatti coagula
tiós problémák esetében. 
e Adagolás 

A steril portaqua dest. pro inj.-ban kell felolda
ni. Az így kapott oldat 50 NE antithrombint tartalmaz 
ml-ként és intravénásan kell alkalmazni. Az oldat kb. 
pH-ja 7. Az iníúzió ajánlott sebessége felnőtteknél 
50 NE/perc (1 ml/perc) és nem lépheti túl a 100 
NE/perc adagot. Az antithrombin mennyisége, 
amely a normál antithrombin szint eléréséhez szűk
séges, függ a betegtől és a körülményektől. Ezért 
adagolása individuális és olyan tényezóktól függ 
mint a beteg súlya, az antithrombin hiány foka és az 
antithrombin szint, amelyet a terápiával el kívánunk 
érni. Az adagokat ezért a kezelőorvosnak kell meg-

állapítani a laboratóriumi ellenőrző értékek alapján. 
Miután a plazma antithrombin szintjét meghatároz
tuk, az alkalmazni kívánt antithrombin adagot a kö
vetkező képlet alapján lehet meghatározni. Adag 
NE= a kívánatos AT lll szint (%)-alap AT lll szirtt (%) 
x testsúly kg. 

Az antithrombin szint 80% felett legyen. Ez úgy 
érhető el, hogy a kezdeti adag 50 NE/ttkg legyen, 
melyet 30 NElttkg/nap adag kövessen:A·coa·gula
tios faktor növekvő felhasználása és gátlása maga
sabb antithrombin adagokat kíván, ezért ezen ese
tekben ajánlatos az antithrombin plazmaszintjét 4-6 
óránként meghatározni. Túladagolással kapcsolat
ban nincsenek ismert adatok. Ismeretesek olyan be
tegek akiknél az antithrombin szint 150-210%-os ér
téké! figyelték meg anélkül hogy valamilyen kompli
káció jelentkezett volna. 

- Szerzett antithrombin-hiány terápiás kezelése 
Sepsis, trauma, rákbetegség, thromboembolia, 

terhességi komplikáció következtében fellépő szer~ 
zett antithrombin-hiány és disseminált intravascu
laris coagulatióban (DIC) vagy súlyos coagulatiós 
betegségekben antithrombin kezelést lehet alkal
mazni a coagulatio normalizálása érdekében. A 
plazma antithrombin szintjét norma!izálni kell úgy 
hogy az 80% fölött legyen a kezelés egész ideje 

-alatt. 
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~ Örökölt antithrombin-hiány prophylactikus ke
zelése: 

Sebészet: Az első dózist közvetlenül az operá
ció előtt kell adni, az utána következő adag i 2 órán 
belűl következzék. Igy az adagolás közvetlenül a 
beteg antithrombin plazmaszintjéhez igazodik. Az 
antithrombin kezelés legalább 2-6 napig folytatód
jon és ki kell egészíteni néhány más thromboembo
lia elleni prophylactikus hatású szerrel. A konkrét ke
zelés fOg g az operáció jellegétől. 

Terhesség. Azonnal sc. heparin kezelést kell el
kezdeni. A plazma antithrombin koncentrációját 
Goatest Antithrombin reagenssei lehet meghatároz
ni (Kabi-Diagnosztika). A tervezett szülés ek5tti na
pon a heparin adagja SODO NE sc. kétszer naponta 
és 50 NE antithrombin/ttkg adható. Szülés ideje alatt 
és következő hetekben az antithrombin szintet 80% 
fölött kell tartani. Ehhez 30 NE antithrombin/ttkg/nap 
szOkséges általában. Pmphylactikus anticoaguláns 
kezelés a szülés után 8-12 héten keresztűl ajánla
tos. 

~ Örókölt antithrombin-hiány terápiás kezelése: 
Az adagot individuá!isan kell megállapítani a be

teg antithrombin plazmaszintjének függvényében. 
Az antithrombin kezelést legaláOb egy hétig kell 
folytatni kombinálva néhány ismert anticoagulans 
szer adásával. 
e Mellékhatás 

Diuretikus és vasodilatatiós hatást figyeltek meg 
néhány olyan betegnél, aki súlyos disseminált 
intravascularis coagulatióban szenvedett. 



• Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
Heparinnal egyidejűleg. Antithrombin hiányos 

betegek esetében a heparin anticoaguláns hatása 
fokozódik antithrombin egyidejű adásakor. Ezen be
tegek esetében, a vérzés elkerülése érdekében fon
tos a heparin ezen hatását és a koncentrációját fi
gyelembe venni. 
• Figyelmeztetés 

A por aqua dest. injekcióban történt feloldása 
után tovább hígítható 0,9%-os nátrium chlorid vagy 
5%-os Dextrose oldattal. 

Örökölt antithrombin hiányban szenvedó bete
geket fel kell világosítani a terhességgel kapcsola
tos thrombosis veszélyéről és a betegség örökölhe
töségéröl. Minden olyan újszülött antithrombin szint
jét ellenőrizni kell, akiknek a szülei öröklött 
antithrombin hiányban szenvednek. 

Azon újszülöttek esetében akiknél az antithrom
bin szint 30% alatt van, egy esetleges antithrombin 
terápia miatt coagulatiós terápiában jártas szakem

. ber véleményét kell kikérni. 
Az oldatot az elkészítés után 12 órán belül fel 

kell használni. 
Eltartás: hűtőszekrényben {2-8°C-on). 
Egy hónapig szebahőmérsékleten (25 °C alatt) 

tárolva nem változik meg a készítmény stabilitása. 
• Megjegyzés: Fb 
o Törzskönyvi szám: K- 1565 {500 NE infúzió) 

K- 1566 {1500 NE infúzió) 

ATEN(jl.öi:''P~.)X~MAVIT'SOJ~~·,········· 
..•• , ... filrntll.bhitta,(30x) ,.; •••. ,... ;:;; •·••.·.· •·· .• , •• · 
• ATENO~(ÍL.: f>HÁflMÁVITéj()Q•m~ ' . 
.• · .. fníntabl:~~~~i<3?~l • :·· .. · .... •. • ... ·· ... 
PHAFfMAViT·<· . ... . .. . . ;;:~~~,;~~d:pd~'; r~' 6; r 

Az atenolol .intrinsic sympathomimetikus hatás" 
nélküli cardioszelektív béta-receptor blockoló. Ha
tását elsősorban a béta-1 receptorok bioekelása ré
vén fejti ki, igy a sympathikus idegrendszer szívre 
kifejtett pozitív inotrop, cronotrop, dramctrop és 
bathmctrop hatása gyengüL A hatás annál kifeje
zettebb, minél erősebb sympathikus befolyás alatt 
áll a szív. Atenolol adása után csökken a szívfrek
vencia, a szívizom kontraktilitása, gyengül a AV 
csomó ingerelhetösége, ezáltal csökken a szívtelje
sítmény, kisebb lesz oxigénigénye. Igy az atenolol 
antianginás, antihypertensiv, antiarrhythmiás tulaj
donságú. 

Nem rendelkezik membránstabilizáló hatással. 
Orális adás esetén az atenololnak mintegy 

40-50%-a szívódik fel a gyomor-bélrendszerbőL A 
hatás kialakulása 2 órán belül várható, a hatás ma
ximuma 2-3 óra után lép fel. A szérumban mért fe-
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lezési ideje 6-7 óra, a hatás tartama kb. 24 óra. Az 
atenololnak csak igen kis része metabolizálódik. Az 
elimináció elsősorban a veséken keresztűl történik. 
A placentán keresztul a magzati vérkeringésbe is 
átjut, az anyatejben kiválasztódik. A vér-agy gáton 
csak kismértékben jut keresztüL A plazma fehérjék
hez igen kismértékben (max. 5%) kötódik. 
• Hatóanyag 

50, illetve 1 DO mg atenololum tabletténként 
o Javallat 

- hypertonia, 
-angina pectoris, 
- tachyarrhythmiák, 
- bizonyított, ill. feltételezett szlvinfarctus akut 

kezelése, 
- funkcionális keringési zavarok {hyperkinetikus 

keringés). 
e Ellenjavallat 

- a készítmény hatóanyaga iránti túlérzékeny-
ség, 

-ll-lll. fokú AV-black, 
- nagyfokú bradycardia, 
- nem kompenzált szívelégtelenség, 
- cardiogen shock, 
- pacemaker nélküli betegek sick-sinus syn-

dromája, 
-pulmonális hypertonia, 
- akut asthmás roham, 
- egyidejű MAO-gátló kezelés, 
- Veraparnil típusú Ca-antagonisták szimultán 

adása, ha a betegnek vezetési zavara van {egyik 
készítmény sem adható iv. a másik megszakítása 
után 48 órán belül), 

-gyermekkor. 
Különös elővigyázatosságat követel alkalma-

zása: 
-diabetes mellitusban; 
- metabolikus acidosisban; 
-súlyos perifériás keringési zavarokban; 
-rossz vesefunkció esetén (lásd táblázat); 
-asthma b ronchiaiéban (akár csak anamnesli-

kusan is szerepel), il!. más obstruktív tüdőbeteg
ségben; 

-Terhességben, különösen az 1. és 2. trimesz
terben és a szoptatás ideje alatt a haszon és árta
lom igen szigorú mérlegelése után alkalmazható 
{lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

A filmtablettát szétrágás nélkűl,.kevés folyadék
kal, étkezés előtt kell bevenni. 

Hypertoniában 
Szokásos adagja naponta 1-szer 50 mg. Az 

adagot napi egyszeri 1 oa mg-ra lehet felemelni. A 
hatás kialakulása egy-két hét múlva várható. Más 
antihypertenzív szerrel, pl. diureticummal kombinál
ható (lásd még Gyógyszerkölcsönhatás). 

Angina pectorisban 
Szokásos adag naponta 1-szer 50-100 mg, 

vagy naponta 2-szer 50 mg. Tachycardiával járó 
szívritmuszavarokban: naponta 1-szer Sü-100 mg. 

Bizonyított, ilf. feltétefezett heveny miocardiális 
infarctus kezelése: 

5-10 mg atenolol lassú iv. adása után 15 perc
cel majd 12 órával a kezelés per os, alkalmanként 
SO mg atenolollal folytatható. A későbbiekben fenn
tartó kezelésként napi egyszeri adagban 100 mg 
atenolol per os adandó. 

Funkcionális (hyperkinetikus) keringési zavarok: 
naponta 1-szer 25-50 mg atenolol adandó. 

fd6sebb betegek 
Szükségessé válhat a dózis csökkentése -

főként veseműködési zavarok esetében. 
Vesee/égtelenség, diafysáft betegek esetén: 
Beszúkült vesefunkció esetén a súlyosság foká

tól fűggöen a dózis mérséklése válik szükségessé 
(lásd táblázat). 

Az atenolol jól dialysálható. Dialysált betegek
nek orvosi felügyelet me!lett minden dialysis után 
adható. 
Glomeruláris Sz é rum A javasolt atenolol 
filtráció kreatinin mennyisége 
(mVperc/1,73 m2 (!.tmo!/1} (mg/nap} 
testfeiCilet) 

>35 <300 50-1 00 mg/naponta 

(nincs dóziscsökkentés) 
15-35 300-<lOO 25-SO mg/naponta vagy 

50-100 mg másnaponta 
<15 >600 12,5-25 mg/naponta 

vagy 25-50 mg másnaponta 
dialysis eselén minden egyes dialysis 
( dialysis után 50 mg, rendszeres 
tY., kb. 4 óra} /pulzusszám és vérnyomás 

· kontroll mellett 

• Mellékhatás 
Az atenolol általában jól. tol e rá !t gyógyszer. 

Cardialis mellékhatásai {bradycardia, szfvelégtelen~ 
ség, hypotonia dózisfűggöek, ezek fellépése az 
adag csökkentését, vagy a kezelés felfűggesztését 
tehetik szükségessé. 

A (}1 szelektivitás révén bronchoconstrictio, 
perifériás áramlási zavar ( hidegérzés a végtagok
ban) és az anyagcserére. kifejtett hatás {plazma 
lipidszint megemelése, az inzulin indukálta hypo
glycaemia felerősödése) csak ritkán várható, 
ezért ez az adag csökkentését, illetve a ·kezelés 
felfüggesztését csak kevés esetben teszi szűksé
gessé. 

Ritkán központi idegrendszeri me!lékhatás. 
Elsősorban a kezelés megkezdésekor fáradt

ság, kábultság, aluszékonyság, szédülés, vagy eny
he fejfájás. Továbbá gastrointestinalis panaszok 
{hányinger, hasmenés, szorulás), izomgörcsök, 
depressio, élénk álmok, a könnytermelés csökken
tése, ill. igen ritkán impotentia, fokozott izzadás 
vagy arthralgia fordulhat elő. 
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Egyes esetekben túlérzékenységi bőr {psori
asiform exanthema, bórnecrosis), csontvelői 

(agranulocytosis, thrombocytopenia purpura) tü
netet is leírtak, mely a kezelés azonnali felfüggesz
tését teheti szűkségessé. A nagyon ritkán fellépő 
mentális zavartság is a kezelés megszakitását in
dokolja. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos együtt adni: 
- verapamil!al, ha a betegnek ingerű!et-vezetési 

zavara van. {Egyik készítmény sem adható iv. a má
sik megszakítása után 48 órán belűl, asystolia ve
szélye miatt). 

- Béta-mimetikus gyógyszerek antagonizálják a 
béta-blackaló hatást. Alfa- és bétamimeticumokkal 
történő együttadás esetében az alta-mimetikus ha
tás miatt hypertonia, súlyos bradycardia, sőt szív
megállás léphet fel, ezért együttadásuk általában 
nem megengedett. 

óvatosan adható együtt: 
-Antiarrhythmiás szerekkel, verapami!lal és ve

rapamil típusú kálcium antagonistákkaL mert - külö
nösen rossz kamramúködés eselén - a cardiodep
ressiv hatás felerősödhet AV-black, bradycardia, 
hypotonia, szívelégte!enség léphet fel. Verapami!lal 
és diltiazemmel történő együttes adás esetén asys
tolia kialakulását is leírták. 

- Nitrátszármazékokkal és más vérnyomáscsök
kentökkel {a vérnyomáscsökkentő hatás és a brady
cardia erősödhet). Clonidinnel történő szimultán ke
zelés befejezésekor először az atenololt, majd né
hány nappal később szabad csak a cianidint el
hagyni. 

- Szívglikozidokkal (bradycardia, vezetési zavar 
fellépése miatt). 

- Parasympathomimeticumokkal {bradycardia 
veszélye). 

- Központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel 
{hypnoticumokkal, tranqui!lánsokka!, tri-/tetracik~ 

likus antidepressansokkal, neuro!epticumokkal) 
{hypotonia veszélye miatt)narcoticumokkal {car
diodepressio lehetősége miatt). 

- Ergoiamin származékokkal, {azok érszúkító 
hatása miatt). 

- Béta2 mimeticumokkal, (mert a béta blockoló 
hatást antagonizálja): 

- Nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel {az 
ateno!o! vérnyomáscsökkentő hatása csökken). 

- Xanthin származékokkal (aminofi!lin és teofil
Jin), (kölcsönös hatáskorlátozás). 

- Inzulinnal és- orális antidiabeticumokkal, {az 
atenolol felerősítheti a hypoglycaemia, miközben el
fedi annak egyes tűneteit {tachycardiát). 

- Kurare típusú izomrelaxánsokkal (fokozott 
neuromuscu!áris blokád kialakulásának lehetősége 
miatt). 

- Alumínium, magnézium és kalcium tartalmú 
antaddákkal (az atenolol hatása csökken). 



e Figyelmeztetés 
Adásakor feltétlenül óvatosságra van szükség, 

ha a szfv tartalékereje már csökkent 
Szívelégtelenségben kerülni kell a béta-blocko

lók alkalmazását, ill. csak olyan betegeknek adható, 
· aKiknél a decompensatio jól befolyásolható. 

Csak óvatosan adható obstruktív légzőszervi 

betegségekben szenvedóknek, asthmás betegek
nek, mivel a kezelés hatására a légúti ellenállás nö
vekedhet.- A bronchospasmus hörgtágítók {pl. 
salbutamol) adásával szüntethető meg. Ischaemiás 
szívbetegségben szenvedők kezelését fokozatosan 
csökkenő adagokkal több napon keresztül kell befe
jezni, mivel a hirtelen megszakítás a beteg állapotát 
akutan ronthatja. óvatosság szükséges a betegek 
clonidinról történő átáll!tásánál. Amennyiben két 
szert kapja a beteg, a béta-blackaló abbahagyása 
után a betegeknek a cianidint még néhány napig 
feltétlenül szednie kell. Perifériás keringési zavar
ban szenvedóknél figyelni kel! a kerigési zavar eset
leges rosszabbodására. Phaeochromocytoma ese
tén béta-blackaló csak alfa-blackalóval kombináltan 
adható. 

Amennyiben diabeteseseknél béta-receptor 
blackaló kerül alkalmazásra, a vércukor értékeket a 
szakottnál rövidebb időközökben kell ellenőrizni. 

Béta-receptor blackalóval kezelt beteg általános 
érzéstelenítésa esetén egy lehetőleg csekély nega
tív inatrop hatású narcoticumot kell választani, mivel 
a cardiodepressív hatás felerősödhet 

Esetleges vagus túlsúly 1-2 mg iv. atropin adá
sával kezelhetó. 

Bár az atenolollal végzett célirányos vizsgálatok 
nem bizonyították annak a reakcióképességre kifej
tett hatását, egyéni érzékenység a járművezető ké
pességet és a baleseti veszéllyel járó munkavég
zést befolyásolhatja. Fokozott mértékben érvényes 
ez a terápia kezdetekor, gyógyszerváltás esetére, ill. 
egyidejű a!koholfogyasztásra. 

Terhességben csak a haszon és kockázat arány 
gondos mérlegelése után adható. 

A terhesség első harmadában történő kezelésról 
nem áll rendelkezésre információ, nem zárható ki a 
magzati károsodás lehetősége. 

Szigorú felügyelet mellett már alkalmazták a 
3. trimesterben magasvérnyomás kezelésére. 
Hosszabb idejű kezelés a placentaris vérétáramlás 
csökkentésével a magzati növekedés visszamara
dásához vezethet. A fájástevékenységet felerósíthe
ti. Az egész kezelés ideje alatt és a születés után 
néhány napig a magzat szívfrekvenciája gondosan 
ellenőrizendő. Átjut az anyatejbe, ezért a szaptetás 
alatti alkalmazása nagy óvatosságat igényel, 
(bradycardia, légzésdepressio). 

Túladagolás: Extrém bradycardia-esetén kése
delem nélkül 1-2 mg iv. atropin adandó, majd ezt 
követően, ha szúkséges iv. bolusban 10 mg glu
kagon. A választól függóen - szükség esetén - a 
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glukagon iv. injekciója megismételhető, vagy infúzió 
formájában (1-10 mg/óra) adandó. Ha a glukagonra 
a válasz elmarad, vagy glukagon nem áll rendelke
zésre, béta-agonista adása javasolt. 

Bronchospasmus esetén béta-2 sympatho
mimetikus kész!tmény, vagy teofilJin adása szüksé
ges. 

Eltartás: 25 °C alatt, fénytól védve, az eredeti 
csomagolásban. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3845 (50 mg) 

Tsz.: 3846 (100 mg) 

Két egymást kiegészítő batású komponensből 
álló vérnyomáscsökkentő. 

Az ateno/o/ cardioszelektív p1 receptor blockoló. 
Negatív inotrop, chronotrap éi'iö bathmctrop hatással 
rendelkezik. Csökkenti a szívizomzat munkavégzó 
képességét és oxigénigényét, valamint a vérnyo
mást. Antihypertensiv hatása 3 tényezőból tevődik 
össze: 

1. a catecholaminok competitiv antagonizálása 
a perifériás adrenerg idegvégzödéseken, 

2. a sympathikus idegi izgalom centrális csók· 
ken tése, 

3. a renin aktívitás csökkentése. 
A klortalidon szulfonamid típusú diureticum, 

mely gátolja a distalis tubulusokban a nátrium és 
klorid vísszaszívását. 

Az atenolol kb. 50%-a szívódik fel a gastroin
testinalis rendszerből, igen kis része metabo· 
lizá!ódik és túlnyomórészt a vesén keresztül vá
lasztódik ki. A klortalidon legnagyobb része agyo
mor·bélrendszerből felszívódik és túlnyomórészt 
változatlan formában a vesén keresztül választó· 
dik ki. 

A hatás a gyógyszer bevételét követő 2 órán be
lü! lép fel, tartama kb. 24 óra. 
e Hatóanyag 

50 mg atenolol és 12,5 mg chlortalidon, ill. 100 mg 
atenolol és-25 mg chlortalidon tablettánként. 
• Javallat 

A hypertonia enyhe és középsúlyos formái, ami
kor csak béta-blockolóval, ill. csak diureticummal a 
kívánt vérnyomáscsökkenés nem érhető el. 
• Ellenjavallat 

- a készítmény egyes alkotórészei, il!. szulfona
mid származékok iránti túlérzékenység; 

- IL és 111. fokú AV-black; 
- nagyfokú bradycardia; 
- sick-sinus syndroma (kivéve pacemakerrel 

rendelkező betegeknél); 
-nem kompenzált szívelégtelenség; 
- cardiog~n shock; 
- pulmonáris hypertonia; 
- akut asthmás roham; 
- súlyos veseelégtelenség (GFR 35 m!/perc) 

1,73 m2 vagy se kreatitin 3 mg/dl; 
- veraparnil típusú Ca-antagonisták; 
- veraparnil ditiazem, vagy MAO gátlók egyide-

jú adása; 
- terápiarezisztens hypokalaeniia, ilL súlyos 

hyponatraemia; 
- corria hepaticum; 
- gyermekkor (mivel nincs megfelelő klinikai ta-

pasztalat). 
Különös elóvigyázatosságot igényel alkalmazá

sa: 
- beszúkült vese- és májfunkció, hyper

urikaemia, ill. köszvény, diabetes mel!itus, (a kezdó
dó hypoglykaemia klinikai tüneteit elfedheti}, súlyos 
perifériás keringési zavar, hypercalcaemia és 
metabolikus acidosis esetén. 

- fennálló vagy a kórelőzményben szerepló 
asthma bronchiale ill. más obstruktiv légúti megbe
tegedés esetén. 

Alkalmazása terhességben, ill. szoptatás alatt: 
Terheseknek alkalmazása kivételesen, az 

előny/kockázat mérlegelésével l:örténhet, tartós ke
zelés nem ajánlott. 

Alkalmazása esetén 9 uteroplacentaris áramlás 
csökkenése befolyásolHatja a magzat fejlödését, 
bradycardia, icterus, thrombocytopenia, elek
trolitzavarok, alakulhatnak ki, ezért a szülést követő 
néhány napban az újszülött igen gondos megfigye
lése szükséges: 

A diureticumokat jelenleg nem soroljuk a terhes
ségi hypertonia ill. a terhességi toxicasis kezelésére 
alkalmas gyógyszerek közé. 

Az atenolol is és a klortalidon is átjut az anyatej
be, ezért szoptatás alatt történő alkalmazásnál a 
csecsemőt el kell választani. 
e Adagolás 

A filmtablettát szélrágás nélkül, folyadékkal kell 
bevenni. Kezdő adag naponta egyszer 1 Atenolol 
camp. mite vagy Y2 tabletta Atenolol camp. filmtab
letta. Nem megfelelő vérnyomáscsökkenés esetén 
az adagot napi 2 Atenolol camp. mite, ill. napi 1 
Atenolol comp. tablettára lehet felemelni. További 
dózisemelés általában nem eredményez további 
vérnyomáscsökkenést. 

Elégtelen vérnyomáscsökkenés esetén más vér
nyomáscsökkentővel (vasodilatatorok, Ca antago
nisták) kell a kezelést kiegészíteni. Súlyos vérnyo
másesés elkerülésére ilyen esetekben a kiegészítő 
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vérnyomáscsökkentő szerből a szokásos adag 
50%-át javasolt csak adni kezdetben. 

Beszükült vesefunkciójú betegeknek a napi dó
zis! csökkenteni, ilL az adagolás intervallumát növel
ni kell a kumuláció elkerülése céljából. 
Kreatinin Atenolol Maximális dózis 
elearanea plazma eliminációs atenololból 
(mllperc/1,73 m2) felezési idő (óra) 
15-35 16-27 50 mg/náP 
15 27 50 mg/másnaponta 

e Mellékhatás 
Általánosan jól tolerált gyógyszer, melynek mel

lékhatásai az alkotórészek mellékhatásainak felel
nek meg. A terápia kezdetekor esetenként jelentke
ző fáradtság, enyhe szédülés és fejfájás általában 
átmeneti jellegú. 

A tenolai 
Bradycardia, hypotensio, szívelégtelenség lép

het fel, me\yek az adag csökkentését vagy a keze
lés felfüggesztését tehetik szükségessé. Ezen mel
lékhatások dózisfüggóek, nem gyakoriak. 

Ezen kívül bronchoconstrictio, perifériás kerin
gési zavar (hidegérzés), paraesthesiák a végtagok
ban (és anyagcserehatások) a szérum trig!ycerid 
szint emelkedése. a HDL-koleszterin szint csökke
nése, inzulin indukálta hypoglycaemia felerősödése 
lehetségesek, me!yek az adag csökkentését, ill. a 
kezelés felfüggesztését tehetik szükségessé. 

Gastrointestinalis panaszok (émelygés, hasme
nés, szorulás). izomgörcsök, alvászavar, depressio, 
könnytermelés csökkenése, impotencia, túlzott izza
dás előfordulhat ritkán. Egyes esetekben csontvelő 
supressio, a bőrön jelentkező túlérzékenységi reak
ció (psoriasiform exanthema, bőrnecrosis), arthral
gia és mentalis zavartság volt megfigye!hető. 

Allergiás tünetek jelentkezésekor a kezelést ab
ba kell hagyni. 

Klortalidon 
Enyhe szédülés, adynamia, fáradtságérzés fe

lentkezhet elsősorban a kezelés elején. Ezek a pa
naszok többnyire spontán, vagy az adagok átmene
ti csökkentésére megszúnnek. Gastrointestinalis pa
naszok főként akkor jelentkeznek, ha a gyógyszert 
éhgyomorra veszik be. Ritkán izomgörcs, paraes
thesia, orthostatikus hypotensio, szomjúságérzés, 
szívritmuszavar jelentkezhet. Nagyon ritkán látásza
var, cholestatikus icterus, pancreatitis, allergiás bór
tonet, fényérzékenység, necrotisáló vasculitis, 
leukocytopenia, thrombocytopenia, aplastikus 
anaemia léphet fel. Allergiás tünetek jelentkezése
kor a kezelést abba kell hagyni. Tartós alkalmazás 
esetén előfordulhat az elektrolit- és folyadékegyen
súly zavara, elsősorban hypokalaemia, továbbá 
okozhat hypercalacaemiát. hyperuricaemiát, szén
hidrátanyagcsere zavarokat. Látens cukorbetegsé
get, ill. köszvényt manifesztálhat. A szérum kole
szterin és triglicerid szint emelkedhet. Magnézium-



hiány kialakulása lehetséges és potenciazavarok 
fordulhatnak elö. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Tifos együtt adni: 
- verapami!lal, ha a betegnek ingerület-vezetési 

zavara van. Parenterálisan veraparnil az Atenólol 
camp. elhagyását követő 48 órán belül nem adható. 

- Csak kivételesen adható együtt lítiummal, 
mivel a lítium cardiotoxikus és neurotoxikus hatása 
felerősödik. 

Ha az együttes adás nélkülözhetetlen, a lítium 
dózisát csökkenteni kel! (általában kb. 50%-kal) 
ellenőrizni kell a lítium szintet. 

- Béta-mimeticumok antagonizálják a béta 
blackaló hatást. Alfa- és béta-mimetikus hatású 
gyógyszerekkel történő együttadás esetén az alia
mimetikus hatás miatt hypertonia, súlyos bradycar
dia, sót szívmegállás léphet fel, ezért együttadásuk 
kerülendó. 

Óvatosan adható együtt: 
- antiarrhythmiás szerekkel, verapamillal és ve

rapamil tipusú kálcium antagonistákkaL (Különösen 
rossz kamramúködés eselén a cardiodepressív ha
tás erősödhet, AV black, bradycardia, hypotonia, 
szível$gtelenség léphet fel. . Verapamillal és dilti
azemmartörténő e_gyüttes adás ·esetén asysto!e ki
alakulását is leírták.) · -

- nitrátszármazékokkal és vérnyomáscsökken
tökkel (a vérnyomáscsökkentő hatás és a bradycar
dia erősödhet); 

szívglikozidokkal (az Atenolol camp. 
hypokalaemizáló hatása miatt a digitálisz hatása fo
kozódhat ingervezetési zavarok jelentkezhetnek); 

- allopurinollal {együttadásuk esetén súlyos túl
érzékenységi reakció lehetséges). Egyidejű trimeto
prim és sulfametoxazol {Sumetrolim) kezelés elkerü
lése is feltétlenül ajánlott, mivel súlyos, sőt letális 
lupus erythemalodes alakulhat ki; 

- ergetamin származékokkal) azok érszűkító ha
tása miatt); 

- xantin tartalmú készitményekkel {kölcsönös 
hatáscsökkenés miatt); 

- központi idegrendszerre ható gyógyszerek
kel /mint hypnoticumok, tranquillánsok, tri- és 
tetraciklikus antidepressivumok {hypotonia, vala
mint narcoticumokkal cardiodepressio lehetősége 
miatt); 

- curare tipusú izomrelaxánsokkal {fokozott neu
romusculáris blokád kialakulásának Iehetásége 
miatt); 

- inzulinnal és orális antidiabeticumokkal,/ mi
vel a k!ortalidon hyperglycaemizáló hatással ren
delkezik, míg az atenolol hatására a hypogly
caemia fokozódhat, tartósabbá válhat; az atenolol 
leplezheti a hypoglycaemia egyes ·tüneteit (pl. a 
tachycardiát); 

- anticoagulansokkal, {mive! azok hatása csQk
kenhet); 
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- clonidinnel, (mivel a clonidin elhagyásakor 
hy-pertenzív krízis léphet fel, amennyiben az 
Atenolol comp.-t néhány nappal előbb nem hagy
ják el); 

- nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel és 
ösztrogén készítményekkel, {mivel együttadás ese
tén az Atenolol camp. vérnyomáscsökkentő hatása 
mérséklődhet); 

- mineralokortikoidokkal, kortikoszteroidokkal, 
ACTH-val, hashajtókkal, Amphoterecin-B-vel 
{hypokalaemia lehetősége miatt); 

- fotoszenzibilizáló gyógyszerekkel, a fényérzé
kenység növekedésének lehetősége !Ttiatt; 

- egyidejű bevétel esetén a kolesztiramin hatá
sára csökken a . k!ortalidon felszívódása, ezért az 
Atenolol cómp.-t a kolesztiramin adása előtt 1 órá
val, vagy azt követően 4 órával kell bevenni; 

- alumíniumot, magnéziumot, ill. kálciumot tartal
mazó antacidurnak egyidejű bevétele esetén az 
atenolol biohasznosulása csökkenhet; 

Kölcsönhatások a laboratóriumi vizsgálatokka/, 
ill. paraméterekkel: 

- mellékpajzsmirigy funkció vizsgálata előtt az 
Atenolol camp. tablettát el kell hagyni; 

- Bentiromid teszt (pancreas funkció vizsgálat) 
előtt legalább 3 nappal az Atenolol camp. tablettát 
el kell hagyni; 

- a PB! (Protein Bound lodine) értéke esetleg 
csökkenhet. 
• Figyelmeztetés 

Adásakor feltétlenül óvatosságra van szükség, 
ha a szív tartalékereje már csökkent. Szívelégte
lenség eselén kerülni kell a béta-blockolók alkal
mazását, illetve csak olyan betegeknek adható, 
akiknél a decompensatio tünetei jól befolyásolha
tók. 

Csak óvatosan adható obstruktív légzőszervi 

betegségben szenvedóknek, asthmás betegeknek, 
mivel a kezelés hatására a légúti ellenállás növe
kedhet. A bronchospasmus hörgtágítók (pl. salbuta
mol) adásával megszüntethetó. 

Ischaemiás szívbetegségben szenvedők ke
zelését fokozatosan kell befejezni, mivel a hirte
len megszakitás a beteg állapotát akutan ront
hatja. 

óvatosság szükséges a betegek clonidinról 
történő átállításánál. Amennyiben a két szert adják, 
a béta-blackaló abbahagyása után a betegnek a 
cianidint még néhány napig feltétlenül szednie 
kell. 

Perifériás keringési zavarban szenvedőknél fi
gyelni kell a keringési zavar esetleges rosszabbo
dására. 

Phaeochromocytoma eselén béta-blackaló csak 
alfa btockolóval kombináltan adható. 

Amennyiben cukorbete.geknél kerül az Atenolol 
camp. Ibi. alkalmazásra, a vércukor értékel a sza
kottnál gyakrabban kell ellenőrizni és sZükség ese-

tén a vércukorcsökkentő gyógyszerek adagját meg 
kell változtatni. 

Médosulhat a hypoglycaemiás állapot által oko
zott tachycardia. 

Sebészi anaesthesia előtt a kezelést a legtöbb 
beteg esetébe.n nem szükséges felfüggeszteni, de 
altatáskor óvatosan kell eljárni, mivel a cardiodep
ressiv hatás erősödhet. Emiatt az általános érzéste
lenítés esetén lehetőleg egy csekély negativ inat
rop hatással rendelkező narcoticumot kell választa
ni. Esetleges vag us túlsúly 1-2 mg iv. atropinnal ke
zelhetó. A veseműködés zavara esetén a beszúkült 
vesefunkció mértékétől függően kell az adott dózis! 
csökkenteni, ill. az adás intervallumát-növelni. 

Tartós kezelés esetén az alábbi laboratóriumi 
paraméterek rendszeres kontrollja szükséges: 

- szérum nátrium és kálium (különösen digitá
lisz és kortikaid kezelésben részesülő betegeknél, 
valamint májcirrhosisban, krónikus vesebetegség
ben, valamint gastrointestinális káliumveszteség 
esetén); 

- vesefunkció; 
- szérum koleszterin és triglicerid; 
- szérum húgysav; 
- májfunkció. 
A kezelés során káliumban gazdag étrend java

solt és szükség lehet- különösen kálium hiány jelei, 
fokozott kálium vesztés, vagy egyidejű digitálisz és 
kortikoszteroid kezelés esetén - rendszeres gyógy
szeres káfiumpótlásra. 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, 
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógy
szer milyen mennyisége,lhellett szabad járművet 
vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát vé
gezni. 

Túladagolás 
Súlyos bradycardia esetén 1-2 mg atropin 

adandó ív., majd ezt követően, ha szükséges iv. 
bolusban 5-10 mg glukagon. A választól függően
szükség eselén -a glukagon injekció rriegismétel
hetó, vagy infúzió formájában (1-10 mg/óra) adan
dó. Ha a glukagonra a válasz elmarad vagy glu
kagon nem áll rendelkezésre, béta agonista adása 
javallt ll. illetve lll. fokú AV-black jelentkezésekor 
ideiglenes pacemaker beültetése válhat szüksé
gessé. 

Bronchospasmus esetén béta
2
-mimeticum 

adandó, valamint theofillin. 
A folyadék és elektrolitháztartást ellenőrizni, 

szükség esetén korrigálni kell. 
Eltartás: 25 °C alatti hőmérsékleten, fénytól 

védve, az eredeti csomagolásban. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3860 {camp. mite) 

Tsz : 3859 (camp.) 
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Az oldat vas hatóanyaga egyrészt a vasraktárak 
feltöltésére használódik fel, másrészt közvet!enül 
beépúl a protoporfirinhez és hemfesték képzódését 
segíti elő. Ennek nagyrésze a hemog!Obin-;iéiE§píté
séhez használódik fel, másrésze myoglobinhoz kö
tódik, valamint hemtartalmú enzimekbe épül be. Ki
ürülése elsősorban a bél vastartalmú hámsejtjeinek 
leválása útján történik, a felesleg a széklettel ürü!. 
• Hatóanyag 

10 g ferrum oxydatum saccharatum [=1000 mg 
Fe{l!l)] 500 g alkoholos-vizes oldatban. 
• Javallat 

A vashiánybetegség minden formája: csecse
mő- és gyermekkori vashiány; hypochrarn microcy
taer{vashiányos) anaemia; idült vérzéses anaemia, 
pl. menorrhagia, metrorrhagia esetén; terhességi 
vashiány; serdülőkori vashiánybetegség. 

A vashiány megelőzése terhességben, rendsze
res véradókon, gastrectomia után. 
• Ellenjavallat ~ .; -

Aplastikus és haemolytikus anaemia, ineffektív 
erythropoesis siderosisok. 
• Adagolás· . 

6-24 hónapos korban naponta 3-4-Szer 1. · Ká
véskanállal; 3--6 éves korban 4-szer 1 gyermekka
nál!a!; 7 éves kortól kezdve 4-szer 1 evókanál!aL 

Az adagolás! a haemoglobin-kancentráció nor
malizá!ódása után még legalább 3-4 hónapig foly
tatni kell. 
• Mellékhatás 

Epigastriális nyomásérzés, hányinger, hányás, 
obstipatio, hasmenés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- orális tetraciklinekkel {egymás felszívódását 

gátolják). Ha adásuk elkerülhetetlen, a bevételük 
között legalább 3 órás különbség legyen. 

Eltartás: sötét, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 52 

Láz- és fájdalomcsillapító, valamint gyulladáS
csökkentő hatású. 

Hatékonysága hasonló az acetilszalicilsavéhoz 
de a terápiás szaficilátszint általában gyorsabba~ 
alakul ki és az emésztési zavarok előfordulási ará-



nya kisebb, mint az acetilszalicilsav adagolása 

után. 
A szarvezetben a hatóanyag átalakul/lebomlik, a 

metabolitok a vizelettel ürülnek. 
o Hatóanyag 

6 g cholinium salicylicum (30%-os oldat formá
jában) 100 ml szirupban.l adagolókanál (=5 ml) 
300 mg hatóanyagut tartalmaz. 
e Javallat 

Gyulladásos, lázas állapotok, húléses meg~ete
gedések. Felső légúti hurutos megbetegedesek. 
Hurutos otltis. 

Antibioticumokkal és/vagy chemotherápiás sze
rekkal (szulfonamidok kivételével) kezett betegsé
gek lázas állapotaiban kiegészítő kezelésként: 

Védő oltások (diphteria, tetanus, pertussts) lá
zas reakcióiban. 
e Elle-njavallat 

Szalicitátok iránti túlérzékenység. Gyomor és 
nyombélfekély. Vérzékenység. Haemorrhagiás 
diathesis. Gyermek bárányhimlő és influenza vírus
fertózése. Súlyos vese- és májbetegség. Csak az 
elóny/kockázat alapos mérlegelése után _adható: 6 
hetes életkor alatt: glukóz-6-foszfát-dehtdrogenáz 
hiányában, asthmában, egyéb gyul~adásgátlók~al 
(antirheumaticumokkal) szembeni tulérzékenyseg 

esetén. 
e Adagolás 

3 éves kor alatt: 
általában 60mg/ttkg naponta, azaz annyi ml, 

amennyi a gyermek testtömege. A napi adagot 3 
vagy 4 egyenlő részre elosztva kell beadni. 

3-6 év között: 
naponta 3-4-szer 1 adago!ómérce (=- 5 ml), 
6-10 év kőzött: 
naponta 3-4-szer 1-1,5 (másfél) adago~ó mérce 
A készítmény hígítás nélkül, vagy VIZZel 1:1 

arányban hígítva is alkalmazható. 
A készítményt lehetőleg étkezést követően kell 

bevenni. 
e Mellékhatás 

Gyomor- és bélpanaszok, gastrointestinális vér-

zések. 
A vérzési idő megnyulása. 
Túlérzékeny egyéneken urticaria, bron-

chospasmus, asthmás roham, trombocytopenia 
előfordulhat. Nagyobb adag szedésekor hányin
ger, hányás. túlzott izzadás, szédülés, fülzúgás, 
hosszabb szedés után vesekárosodás léphet fel. 
Gyermekekben ritkán (vfrusfertőzésbe_n .alkalm~z
va) Raye-syndroma (súlyos máJkarosodas, 
encephalopathia). 

Túladagolás és mérgezés esetén: 
lokális izgalm'l tünetek (gyomorfájdalom, ha

nyás,) szédülés, fülzúgás, hyperventilalio, respira
torikus alkalosis, majd metabolikus acidosis, kábult
ság, láz, coma, esetleg hypoglykaemia jelenhet 

meg. 

A túladagolás kezelése 
övetos gyomormosás, lélegeztetés. folyadékbe

vitel (infúzió), azonnali intenzív kezelés, elektrolit- és 
sóháztartás kontrollja és ennek megfelelő terápia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható: 
- szulfon"tlkarbamid típusú antidiabeticumokkal 

(a hypoglycaemiát okozó hatás erősödik}; 
- szulfonadidokkal, valamint orális anticoagulán-

sokkal és heparinnal (hatásuk fokozódik); 
- metotrexáttal (ennek toxicitása fokozódik.) 
Együttadása kerülendó: 
- kortikoszteroidokkal (fekélyképzódés, a gas

trointesztinális vérzés veszélye nő); 
- fenilbutazonnal és más nem-szteraid gyulla

dáscsökkentökkel ( uicerogén hatás fokozódik); 
- spironolaktonnal, furaszemiddel (hatásuk 

csökkenhet); 
- probeniciddel, szulfinpirazonnal (hatásuk 

csökkenhet). 
e Figyelmeztetés . 

Gyakori vagy hosszantartó alkalmazásakor nt
kán gyomorvérzés következhet be. A beteg figyei
mét hívjuk fel, hogy fekete széklet (szurokszéklet) 
úritésekor forduljon orvoshoZ. 

Tartós, nagy adagú kezelés eselén a májműkö
dés (transzaminázok} ellenőrzése és vizelet vizsgá

lat javasolt . ~ 
Felső légúti vírusinfekció és/vagy bárányh1mlo 

vagy annak gyanúja eselén óvatosan, csak más 
gyógyszer hatástatansága esetén alka!mazha!ó. 
Ezen betegségekben alkalmazva a tartós hányas, 
kábultság, eszméletvesztés- mely a ritka, de adott 
esetben életveszélyes Raye-syndroma jele lehet -
azonnali orvosi beavatkozást igényel. 

A gyógyszer adagolásakor az adagolóka~alat 
használat elóttésután minden.esetben forró v1zzel 
el kell mosni. 

Eltartás: 10-25 °C között, fénytól védve. 
e Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: K- 1539 

e Hatóanyag 
43 mg phenobarbitalum, 107 mg difebarbama

tum, 150 mg febarbamatum (300 mg tetrabarbarna
tum formájában). 
e Javallat 

Kizárólag alkohol elvonási tünetek enyhítése, a 
kúra során fellépő tremor, szorongás csökkenté

se. 
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• Ellenjavallat 
Hatóanyag/ok/ka! szembeni túlérzékenység. Sú

lyos máj- és veseetégtelenség. Gyermekkor. 

e Adagolás 
Szokásos napi adagja 3--6 tabletta. Utókezelés

re 2 tabletta/nap. 
A tünetek súlyosságától függöen adható rövid 

kúraként 8 napon át, illetve. hosszantartó kezelésre 
hónapokig. 
e Méllékhatás 

Esetenként túlzott relaxatió, amely 3 napi keze
lés után csökkenhet. Gastrointestinalis panaszok, 
euphoria, allergiás tünetek. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
- daxiciklinnel és grizeofulvinnal (metaboliz

musukat gyorsítja, hatásukat csökkenti). 
Óvatosan adható: 
- triciklikus antidepressánsokkal (antidepressiv 

hatás csökkenhet); 
- központi idegrendszeri depressánsokkal (egy

más hatását erősítheti); 
- cumarinszármazékokkal (az anticoaguláns ha

tás csökkenhet); 
- oesztrogénekkel, ill. fogamzásgátlókkal (hatá

sukat csökkentheti); 
vizeletet lúgosító gyógyszerekkel, 

antacidumokkal (hatását csökkenthetik); 
- vizeletet savanyitó gyógyszerekkel (hatását 

erősítheti); 
- digitoxinnal (annak hatását csökkentheti). 

• Figyelmeztetés 
Terheseknek és szoptató anyáknak csak a ha

szon /kockázat alapos mérlegelésével adható. 
Alkalmazásának és psychomotoros teljesftményt 

befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni vagy baleseti veszéi)Yel járó munkát végezni ti-
los. · 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés:+ V Sz 
o Törzskönyvi szám: K- 1347 

A parasympathikus végkészülékeket bénítja oly 
módon, hogy nem szúnteti meg ugyan az acetiJ
cholin termelódését, de meggátolja az ingerület át
tevődését az effektorsejtekre. Ezek acetilehülin
érzékeny receptorait elfoglalva kompetitiv antago
nizmus révén leszorítja onnan az acetilkolin maleku
lákat 
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• Hatóanyag 
1 mg atropinium sulfuricum (1 ml) ampullánként; 

0,33 mg atropinium sulfuricum tablettánként. 
e Javallat 

Fokozott mirigyszekréció (nyálfolyás parkinso
nismusban, izzadás, cholinerg eredetű hyperacidi
tás) csökkentése; narcosis előtt a vagotonia, ill. a 
bror.chusszekréció mérséklése. Sima(z.amgörcs ol
dása (gyomor-bélhuzam, epe-, vesehólyag ismert 
eredetú görcse). 

Cholinerg eredetú bronchusgörcs. A szív foko
zott vagustónusának mérséklése: sinusbradycardia; 
myocardialis infarctus heveny szakában fellépő 

bradycardia-hypotonia syndroma. Mesterséges 
pneumothorax előtt köhögéscsillapftás. Laby
rinthuszavaron alapuló tengeribetegség. 

Martin-, pilokarpin-, légyölő galóca, szerves 
foszforsavészter-, növényvédószer-mérgezés; béta
blockolók túladagolása, vagy túlérzékenység követ
keztében létrejött bradycardia. 
o Ellenjavallat 

Glaucomára való hajlam, glaucoma, prostatahy
pertrophia, coronariasclerosis. Szoptatás. 
o Adagolás 

Egyszeri adag felnőtteknek 0,33--0,66 mg (1-2 
tabi.), ilL 0,5 mg sc. Az átlagos napi adag 1-2 mg 
(3-szor 1-2 tabi.), legfeljebb 3 mg (9 tabi.}. 

Bronchusgörcs6kben a kezdeti 0,5 mg fokoza
tosan emelhető. 

Bradycardia esetén 2 óra alatt legfeljebb 1 ,5 mg 
adható. 

Tengeribetegségben 2-3 mg is adható sc. 
Gyermekek egyszeri adagja általában 1--6 éves 

korban: lA-% tabletta, iskoláskorban: Y:<-1 tabletta. 
Antidaturnként nagyobb mennyiség adható: 

Morfinmérgezésben 5-10 mg-ig növelható az 
adag, szervesfoszforsavészter-mérgezésben - az 
oki kezelés biztosításáig -gyermekeknek 0,5--3 mg, 
felnőtteknek 5 mg adható i v. 1 O percenként, a foko
zott nyálfolyás megszúnéséig, pupillatágulalig 
vagy cardiopulmonalis tünetek megjelenéséig (ál
talában 40--50 mg napi összadagig felnőttek eseté
ben). 

Kombinált kezelés: kombinálható papaverinnel, 
fenobarbitállal. opiátokkal, fájdalomcsillapítás ese
tén martinnaL 
e Mellékhatás 

Torokszárazság, palpitáció, erős psyches és 
motoro!?)zgalom, akkomodációs zavarok, bőrkiütés. 
Tartós használatkor kumuláció vagy megszokás le
hetséges. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- antihistaminokkaL neuroleptlcumokkal, tricik

likus antidepressánsokkal, egyes vérnyomáscsök
kentékkel (guanetidin, guanazodin, reszerpin) 
( antikolinerg hatás fokozódása); 



- sympathomimeticumokkal (funkcionális sziner
gizmus jelentkezhet a szemben, a brochusokban, 
és a szíven); 

- amentadinnal (fokozott cholinerg hatás léphet 
fel). 
e Figyelmeztetés 

Terhességben csak az előny/kockázat alapos 
mérlegelésével adható. 

Látászavart okozhat {járművezetés, baleseti ve
széllyel járó munka!). 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szém: Tsz.: 12612 (injekció) 

Tsz.: 10985 (tabletta) 

A készítmény a bronchiális izomzatra kifejezett 
spasmolytikus hatást gyakorol, a vagus reflexes gát
lása révén. Az inhalációs alkalmazásnak köszönhe-
tóen szisztémás mellékhatások alig fordulnak eló. 
• Hatóanyag 

6 mg ipratropium bromatum monohydricum pa
lackonként (15 ml). 

Egy szelepnyitáskor 0,02 mg hatóanyag távozik 
a palackból. 
e Javallat 

Krónikus obstructív bronchitis, intra- és post
operatfv bronchospasmus, asthma bronchiale eny
he és középsú!yos esetei, a cardialis teljesitóképes
ség figyelembevételével. 
e Adagolás 

Felnöttekés 6 éven felüli gyermekek számára át
lagosan naponta 3-szar 1-2 adag. Tünetmentes ál
lapot fenntartása céljából ajánlatos a belégzést 4 
óránként megismételni. 

Roham esetén szükség szerint 2-3 adag belég
zése ajánlott. A belégzés utáni 2 óra elteltével a ké
szitmény ismét használható. 
• Mellékhatás 

Szájszárazság. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Ügyelni kell, hogy a permet a szembe ne kerül
jön (akkomodációs zavart okoz). Az anticholinerg 
hatás miatt glaucomás és prostatahypertrophiás be
tegek esetében és a terhesség elsó három hónapjá
ban elővigyázatosság javasolt. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1027 

Az amoxicil!in (penicillin származék) komponens 
szélesspektrumú, baktericid hatású; a kálium klavu
lanát komponens irreverzibilis béta-Iaktamáz gátló 
hatású. A kálium klavulanát gátolja az amoxicillint 
hatástalanító Gram-pozitív és negatív baktériumok 
termelte béta-Iaktamáz enzim hatását, így az 
Augmentin hatása kiterjed olyan kórokozókra is, 
amelyekre az amoxici!lin egymagában hatástalan 
lenne. 

Hatásspektrum a következő: 
GRAM-POZfTíVOK: 
Aerobok: 

+ Staphyfococcus aureus Streptococcus pyogenes 
+ Staphyfococcus Streptococcus pneumoniae 

epidermidis 
Bacillus anthracis Streptococcus viridans 
Corynebacterlum spp. 
Streptococcus faecalis 
Listeria monocytogenes 
Anaerobok: 
Clostrldium spp. 
Peptococcus spp. 

GRAM-NEGATIVOK: 
Aerobok: 

+ Escherichia coli 
+ Proteus mirabilis 
+ Proteus vu/garis 
+ Klebsiella spp. 
+ Salmanelia spp. 
+ Shige!la spp. 
Bordetella pertussis 
+ Yersinia enterocolitica 

Peptostreptococcus spp. 

Bruce!la spp. 
Neisseria meningitidis 
+ Neisseria gonorrhoeae 
+ Branhamella catarrhalis 
+ Haemaphi/us influenzae 
+ Haemaphi/us ducreyi 
Pasteurella multocida 
Campyfobacter jejuni 

Gardnere/la vaginalis Vibrio cholerae 
Anaerobok: 
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+ Bacteroides spp., ideértve a Bacteroides frag
ilist is. 

Megjegyzés: + A 13-lak:tamáz terme!ó, ampicillin 
és amoxici!lin rezisztens törzseket is beleértve. 
e Hatóanyag 

Augmentin 375 mg fifmtabletta: 
250 mg amoxyci!linum (amoxycillinum trihyd

ricum formájában) és 125 mg acidum elavulanicum 

(kalium elavulanicum formájában) filmtablet
tánként. 

Augmentin 625 mg fifmtabfetta: 
500 mg amoxycillinum (amoxycillinum trihy

dricum formájában) és 125 mg acidum elavulani
cum (ka!ium. elavulanicum formájában) filmtablet
tánként. 

Augmentin por sziruphoz 156mg/5 ml: 
2500 mg amoxycil!inum (amoxycillinum trihy

dricum formájában) és 656 mg acidum elavulani
cum (kalium elavulanicum formájában) 100 ml 
sziruphoz való porban üvegenként 

Augmentin por sziruphoz 312mg/5 ml: 
5000 mg amoxycillinum (amoxycillinum trihy

dricum formájában) és 1250 mg acidum elavulani
cum (kallum elavulanicum formájában)100 ml 
sziruphoz való porban üvegenként 
• Javallat 

Az Augmentin olyan bakteriális fertőzések 
kezelésére javallt, amelyekben az Augmentinre 
érzékeny baktériumok kóroki szerepe gyanítható 
vagy bizonyított. 

Felső légúti fertőzések: pl. sinusitis, tonsillitis, 
otitis media. 

Alsó légúti fertőzések: pl. akut és krónikus bron
chitis, !obaris~ és bronchopneumonia, empyema, 
tüdőtályog. 

Bór- és lágyrész fertőzések: p!. furunculu
sok/tályogok, ce!lu!itis, sebfertózések. 

Húgy-ivarszervi fertőzések: pl. cystitis, urethritis, 
pyelonephritis, septikus abortus, puerperálls sep
sis, kismedencei fertőzések, chancroid, gonor
rhoea. 

Egyéb fertőzések/. pl. osteomyelitis, sep
tikaemia, peritonitis, műtét utáni fertőzések, intraab
dominális infectiók. 
O Ellenjavallat 

Penicillintúlérzékenység. 0-9 hónapos csecse
máknek nem adható! 
• Adagolás 

Felnőtteknek és 12 éven felű/i gyermekeknek 
Enyhe - közepesen súlyos fertőzések esetén 

napi 3-szor 1 Augmentin 375 mg tabletta. 
Súlyos fertőzések esetén napi 3-szor 

Augmentin 625 mg tabletta, vagy napi 3-szar 2 
Augmentin 375 mg tabletta. 

Gyermekeknek: 
7-12 év kózötti gyermekeknek: napi 3-szar 10 ml 

szirup (156 mg/5 ml) vagy napi 3-szar 5 ml szirup 
(312 mg/5 ml); 

2-7 év közötti gyermekeknek: napi 3~szor 5 ml 
szirup (156 mg/5 ml); 

9 hó-2 év közötti gyermekeknek: napi 3-szar 2,5 
m! szirup (156 mg/5 ml); 

0-9 hó közötti gyermekeknek: ennek a korcso
portnak jelenleg nincs megfelelő orális készítmény. 

Súlyos fertözés esetén a fenti adagok kétszere
se adható. 
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Az Augmentin kezelés 14 napon túl csak a hatás 
és me!lékhatások mérlegelése után folytatható. 

A gyógyszert étkezés előtt vagy alatt javasolt 
bevenni. 

Adagolás beszúkü!t vesefunkció esetén: 
Vesekárosodás: Enyhe Közepesen Súlyos 
Kreatinln súlyos 
clearance érték 30 ml/perc 10-30 ml/perc mlfperc < 10 
Felnőtteknek: aszokásos 12 óránként 12-óránként 

adagolás 375-750 mg max. 375 mg 

Gyermekeknek: az adagolás hasonló mértékben 
csökkentendő. 

A szirup elkészftése: Az Oveg rázogatásával a 
port fel kell lazítani. Az üveg címkéjén lévő nyíl jelzi 
a végtérfogatot A jeiig vagy a végtérfogat 213 ré
széig a porra vizet kell tölteni, össze kell rázni és a 
tökéletes eloszlás érdekében 5 pe_rcig várni kel!. Vé
gül vízzel kell hígítani, ha hígítás szükséges. 

Az elkészített oldat hűtőszekrényben tárolandó 
és 7 napon túl nem használható. 

Minden bevétel e!ótt a szirup felrázandó. 
e Mel!ékhatás 

A mellékhatások ritkák, enyhék éS mú!ó lefolyá
súak. HasmenéS, pseudomembranosus colitis, 
emésztési zavarok, nausea, hányás és candidiasis 
előfordulhatnak. A nausea, jóllehet ritka, csak na
gyobb orális adagoknál jelentkezik. Ha az orális te
rápia során gastrointestinalis tOnetek jelentkeznek, 
ezek csökkenthetök az Augmentin étkezés kezdete
kor történő bevételéveL 

Csalán- és kanyarószerű kiütés néha előfordul
hat, de gyakoriságuk a klinikai vizsgálatok során na· 
gyon csekély volt. - A csalánkiütés penicillinérzé
kenységre utal, ilyenkor a kezelést abba kell hagyni. 
- A kanyarőszerG kiütés gyakran enyhe és múló, de 
súlyos is lehet egyidejű mononuc!eosis infectiosa 
esetén, ilyenkor a kezelést le kell állítani. 

Ritkán előfordult még erythema multiforme, 
Stevens-Johnson-syndroma és kivételes esetben 
exfo!iativ dermatitis. 

A penicillin-terápiában részesülő betegeken sú
lyos és esetenként halálos túlérzékenységi (anaphy
laxiás) reakciókat és angioneurotikus oedemát kö
zöltek. Bár az anaphylaxia parenteralis alkalmazás 
után gyakoribb, előfordult orális penicillint szedő be
tegekben is. Ezen reakciók fellépése a legvalószí
nűbb azokban az egyénekben, akik peni
cillintúlérzékenységben és/vagy poliallergén szenzi
tivitásban szenvednek. 

Hepatitis és cholestaticus icterus is előfordult. 
• Figyelmeztetés 

Néhány esetben változás volt észlelhető a máj
funkciós próbákban, ezért az Augmentin súlyos 
májműködési zavarban szenvedó betegeknek csak 
óvatosan adható. 

Beszúkült vesefunkció esetén az adagokat az 
előzőekben leírtak szerint csökkenteni kell. 



Terhesség idején a kezelés nem ajánlott, főként 
az első trimesterben, illetve kizárólag az előny/koc
kázat alapos mérlegelésével végezhető. (Aug
mentinnel végzett állatkísérletek nem mutattak tera
togén hatást. Néhány esetben alkalmazták terhes
ségben me! lékhatás nélkül.) 

Szoptatás alatt az anyatejben az amoxicillin 
nyomokban kimutatható, ezért alkalmazása idején a 
szoptatást ajánlatos felfüggeszteni. 

Túladagolás ha ritkán előfordul, tüneti kezelést 
kell végezni. Az Augmentin haemodialysissel 
távolítható el a vérkeringésbőL 

Eltartás: száraz helyen, 25°C alatt. 
A már elkészített szirupot hűtőszekrényben kell 

tartani és 7 napon be!OI fel kell használni. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1351 (375 mg 
filmtabletta); K - 1548 (625 mg filmtabletta); K -
1352 (por sziruphoz) 

Az Augmentin baktericid hatású számos Gram
pozitív és Gram-negatív baktériumra, beleértve a 
kórházi és területi gyakorlatban előforduló klinikailag 
fontos béta-Iaktamáz termelő, penicillinrezisztens 
kórokozó baktériumokat is. 

A baktericid hatású, széles spektrumú penicillin, 
az amoxici!lin és egy progresszív és irreverzibilis 
béta-Iaktamáz gátló anyag, a kálium klavulanát ke
verékéből álló készítmény. 

A kálium klavu!anát megvédi az amoxicillint sok 
Gram-negativ és Gram-pozitív baktérium által ter
melt béta-Iaktamáz enzimek destruktív hatásától, és 
így antibakteriális aktivitásának elvesztésétől. Az 
amoxicillin hatásspektruma ily módon azokra a mik
roorganizmusokra is kiterjed, amelyek egyébként 
béta-Iaktamáz termelésük révén az amoxicillinnel 
szemben rezisztensek lennének. 

Az Augmentin eliminálja az elsődleges kóroko
zót és a fertőzés helyén lévő béta-Iaktamáz termelő, 
nem patogén mikroorganizmusok nem inaktiválják. 

Hatásspektruma a következő: 
GRAM-POZITÍVOK 
Aerobok: 
• Staphylococcus aureus 
Streptococcus pneumoniae 
~ Staphylococcus epidermidis 
Streptococcus viridans 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus faecalis 
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Bacíl/us anthracis 
listeria monocytogenes 
Corynebacterium fajok 
Anaerobok: 
Clostridium fajok 
Peptostreptococcus és Peptococcus fajok 
GRAM-NEGATIVOK 
Aerobok: 
• Escherichia coli 
• Proteus mirabílis 
~ Proteus vulgaris 
• Klebsiella fajok 
• Salmonel/a fajok 
• Shigella fajok 
Bordetella pertussis 
• Yersinía enterocolitica 

Brucella fajok 
Neíssería meningitídis 
• Neisseria gonorrhoea 
• Branhamella catarrhalis 
• Haernaphilus influenzae 
• Haemophi/us ducreyi 
Pasteuref/a multocida 
Campylobacter fejuni 

Gardnerella vaginalis Vibrio cholerae 
Anaerobok: " Sactereides fajok, ideértve a 

Bacteroides fragilist is. 
Megjegyzés: 
"-A béta-Iaktamáz termelő ampici!lin és amoxi

cillin rezisztens törzseket is beleértve. 
• Hatóanyag 

Augmentin 600 mg iv. inj.:. 
500 mg amoxycillinum (amoxycillinum natricum 

formájában) és 100 mg acidum elavulanicum (káli
um elavulanicum formájában) porampullánként 

Augmentin 1,2 giv. inj.: 
1000 mg amoxycillinum (amoxycillinum natri~ 

cum formájában) és 200 mg acidum elavulanicum 
(kálium elavulanicum formájában) porampullán
ként 
• Javallat 

A:z alábbi bakteriális fertőzések kezelése. 
Felső légúti fertőzések: pl. sinusitis, tonsi!litis, 

otitis media. 
Alsó légúti fertőzések: pl. akut és krónikus bron~ 

chitis, lobaris és bronchopneumonia, empyema, 
tüdőtályog. 

Bór- és lágyrész fertőzések: pl. furuncu!u
sok/tályogok, cellulitis, sebfertőzések, intraabdomi~ 
nalis sepsis. 

Húgy-ivarszervi fertőzések: pl. cystitis, urethri
tis, pyelonephritis, septikus abortus, puerparalis 
sepsis, medencei fertőzések, chancroid, gonorr
hoea. 

Egyéb fertőzések: pl. osteomyelitis, sep
tikaemia, peritonitis, műtét utáni fertőzések. 

Profi/aktikusan: Nagyobb sebészeti beavatkozá~ 
sok, pl. gastrointestinalis, medencei, fej és nyaki, 
szfv, vese, epeúti mútétek, valamint izületi át~ illetve 
beültetések során előforduló fertőzések megelőzé
sére. 
e Ellenjavallat 

Penicillin-túlérzékenység. 
o Adagolás 

Kizárólag iv. injekcióban vagy szakaszos infúzi
óban. lm. nem adhatól 

Felnőtteknek és 12 éven felú/i gyermekeknek: 
Beadás módja Adagolás 
iv.injekció vagy infúzió A szokásos adag 1,2 g 

8 óránként. sOlyesabb 
fertőzésekben 6 óránként 

Felnöttek. maximális napi adagja 7,2 g iv. 
(Az egyszeri maximális adag 1,2 g) 
Gyermekeknek: iv. injekció vagy infúzió 

3 hó-12 év közötti A szokásos adag 30 mg/ttkg• 
gyermekeknek: 8 óránként, 

0-3 hónapos 
csecsem6knek: 

súlyosabb fertőzésekben 
6 óránként. 
Koraszülöttek és 
újszülöttek 
szokásos adagja a perinatális 
idöszakban 30 mg/ttkg' 
12 óránként, a késóbbiekben 
8 óránként. 

A parenterálisan kezdett kezelés orális 
Augmentin készítménnyel folytatható. 

A kezelés 14 napon túl csak a hatásosság és a 
mellékhatások alapos mér!egelése után folytatható. 

Adagolás sebészett profilaxisban. Sebészeti 
profilaxisban az Augmentin alkalmazásának célja a 
beteg védelme abban az időszakban, amikor a fer
tőzés kockázata fennálL 

Feln6fteknek 1 óránál rövidebb beavatkozások 
esetén az altatás kezdetekor elegendő 1 ,2 g iv. 
Augmentin. Hosszabb mútétek esetén további 
{legfeljebb 4-szer 1 ,2 g 24 órán belül) iv. adagok 
adhatók. Ha a fertőzés veszélye jelentősen fokozott, 
ez a kezelés néhány pápig folYtatható. Ha mútét 
során a fertőzés egyértelmű klinikai jelei mutatkoz~ 
nak, a mútét után iv. vagy orális Augmentin kezelés 
javallt. 

Adagolás beszűkült vesefunkció esetén 

Vesekárosodás: Enyhe Közepesen Súlyos 
Kreatinin >30 ml/perc súlyos <10 ml/perc 
elearan ce 10--30 ml/perc 
Felnófteknek 

Kezdó adag Kezdő adag 
1,2g iv. 1.2mg iv. 

iv. szokásos majd 600 majd 600mg 
adagolás mg iv.12 ilf. 24 óránként 

óránként Kezdő adag 

A dialysis csökkenti az Augmentin szérumkon~ 
centrációt, így újabb 600 mg adagra lehet szükség 
a dialysys alatt és végén. 

Gyermekeknek: Gyermekek adagja hasonló 
mértékben csökkentendő. 

Elkészítés és beadás 

•30 mg intravénás Augmen!in 25 mg amoxicillint és 5 mg 
klavulánsavat tartalmaz. 
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A 600 mg-os porampulla tartalma 1 O ml injek
ióhoz való desztillált vízben oldandó (végtérfogat 
10,5ml). 

Az 1,2 g~os porampulla tartalma 20 ml injek
cióhoz való desztillált vízben oldandó (végtérfogat 
20,9ml). 

Az oldás során átmeneti rózsaszín elszíneződés 
előfordulhat. A kész oldat rendesen világos szal
masárga színú. Ettől eltérő színű oldat nem--használ
ható! 

Intravénás injekció 
Az Augmentin iv. oldat stabilitása koncentráció

fűggő, ezért az ív. Augmentint rögtön az elkészítés 
után lassú iv. injekcióban-3-4 perc alatt~ kell be
adni közvetlenül a vénába vagy infúziós szereléken 
keresztüL 

Intravénás infúzió 
Az Augmentin infúzióként beadható injekcióhoz 

való desztillált vizben vagy 0,9%-os nátrium-klorid 
infúzióban. A 600 mg..as porampulla tartatmának vi
zes oldata 50 ml infúziós folyadékhoz adandó. 

Az 1,2 g-os porampulla vizes oldala pedig 100 
ml infúziós folyadékhoz adandó (célszerű ilyenkor 
infúziós zacskót vagy infúziós bürettát használni). 

Az infúziót 30-40 perc alatt ke!l beadni és a be
adást az infúziós oldat elkészítésétól számított 4 
órán belűl be ke!l fejezni. 

Az infúzió készítésekor a porampulla feloldása 
után az oldatot azonnal az infúziós oldat teljes 
mennyiségéhez kell adni. 

A fel nem használt antibiotikum..aldatot ki kell ön
teni. 

Stabilitás és kompatibílitás 
Az Augmentin ív. infúzió többféle ív. folyadékban 

is beadható. A megfelelő antibioticum kancentrá
ció 5 °C~on tartható meg, vagy szabahőmérsékleten 
{25 °C) az ajánlott térfogatok betartásával a felsorolt 
infúziós oldatok esetében. Az elkészített és szaba
hőmérsékleten tárolt infúzlók beadását a megadott 
időn belül kell elvégezni. 

Az elkészített oldatokat nem szabad lefagyasz
tani. 

!v. infúziós oldat: A stabilitás időtartama 
25°C-on: 

Injekcióhoz való desztillált víz 4 óra 
0,9%-os nátrium-klorid iv. infúzió 4 óra 
1/6 mólos nátrium~!aktát lv. infúzió 4 óra 
Ringer oldat 3 óra 
Ringer-laktát oldat 3 óra 
Kálium-klorid, nátrium-klorid iv. infúzió 3 óra 

Az Augmentin kevésbé stabil glükóz, dextrán és 
bikarbonát tartalmú infúziós oldatokban. Ezért oldott 
poranyaga ilyen infúziókhoz nem adható, de infúzi
ós szereléken keresztül befecskendezható 3-4 per
ces idötartam alatt. 

5 °C-on történő tárolás esetén az elkészített ol
datokat az előre lehűtött infúziós zacskókhoz kell 



adni. Az oldatok legfeljebb 8 órán át tárolhatók. Ezt 
követően a szobahőmérsékletet elérő hőmérsékletű 
infúzió beadását azonnal meg kell kezdeni. 

lv. infúziós oldat A stabilitás időtartama 

Injekcióhoz való desztillált víz 
0,9%-os nátrium-klorid iv. infúzió 

5°C-on: 
8 óra 
8 óra 

Az Augmentin vérkészítményekkeL protein tar
talmú folyadékokka!, protein-hidrolizátumokkal vagy 
iv. lipid emulziókkal együtt neni adható! 

Amennyiben Augmentin és aminoglikozid egy
idejű adását lrja elő az orvos, az antibiotikumokat 
nem szabad elegyíteni sem a fecskendőben, sem 
az iv. oldat tartályában, sem pedig a beadáshoz 
használt szerelékben, mivel ez az aminoglikozid ak
tivitásának csökkenésével járhat. 
e Mellékhatás 

Amellékhatások- mint az amoxicillinnél- ritkák, 
és többnyire enyhe múló jellegűek. 

Hasmenés, álhártyás colitis, emésztési zavarok, 
nausea, hányás és candidiasis előfordulhatnak. A 
nausea, jóllehet ritka, leginkább nagyobb orális 
adagoknál jelentkezik. 

Phlebitis az injekció helyén előfordulhat. 
Csalán- és kanyarószerú kiütés néha előfordul

hat, de gyakoriságuk a klinikai vizsgálatok sorári na
gyon csekély volt. A csalánkiütés penicillin 
túlérZékenységre utal, ilyenkor a kezelést be kell 
szüntetni. A kanyarószerű kiütés többnyire enyhe és 
múló, de egyidejű mononucleosis infectiosa esetén 
súlyos is lehet. !lyenkor a kezelést abba kell hagyni. 

Ritkán előfordult még erythema multiforme, 
Stevens-Johnson-syndroma és kivételes esetben 
exfoliativ dermatitis. 

A penicillin terápián levő' betegekriéi súlyos és 
esetenként halálos túlérzékenységi (anaphylaxiás) 
reakciókat és angioneurotikus oedemát is jelentet
tek. Bár az anaphylaxia parenteralis kezelés után 
gyakoribb, előfordult orális penicillint szedő bete
geknél is. Ezen reakciók fellépése a legvalószlnúbb 
a penicillintúlérzékeny és/vagy a poliallergén szen
zitív betegeknéL 

Hepatitis és cholestatikus icterus is előfordult. 
e Figyelmeztetés 

Néhány Augmentinnel kezelt betegnél változás 
volt észlelhető a májfunkciós próbákban. Ezen vál
tozások klinikai jelentősége még bizonytalan, így az 
iv. Augmentin súlyos májműködési zavarban szen
vedö betegeknek csak óvatosan adható. 

Beszúkült vesefunkció esetén az Augmentin 
adagolását az Adagolás c. fejezetben leírtaknak 
megfelelően módosítaní kelL 

Alkalmazás terhesség és szoptatás idején: 
A kezelés a terhesség idején nem ajánlott, fő

ként az első trimesterben, iltetve kizárólag az 
elóny{kockázat alapos mérlegelésével végezhető. 
(Orális és parenterálís Augmentinnel végzett állatkí~ 

sérietek nem mutattak teratogén hatást. Néhány 
esetben alkalmazták terhességben mallékhatás nél
kül.) 

Szoptatás alatt az anyatejben az amoxícíllín nyo
mokban kimutatható, ezért alkalmazása idején a 
szoptatást ajánlatos felfüggeszteni. 

Túladagofás: Az Augmentin túladagolás ritkán 
okoz problémát. Ha mégis elóadódna, tüneti keze
lést kell alkalmazni. A:z. Augmentin haemodialysissel 
távolítható el a vérkeringésbóL 

A 600 mg-os ampulla kb. 0,5 mmol káliumot és 
1 ,55 mmol nátriumot tartalmaz. 

Az 1,2 g-os ampulla kb. 1 ,O mmol- káliumot és 
3,1 mmol nátriumot tartalmaz. 

Eltarlás: A porampullákat szabahőmérsékleten 
(max. 25 °C) kell tárolni. Az iv. Augmentin oldatot 
elkészítés után azonnal be kel! adni. A:z. oldatot 
fagyasztani nem szabad. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1353 (600 mg) 

K-1354 (1,2g) 

Szöveges részt lásd a SMITHKLINE-BEECHAM 
gyártónál felsorolt készitményeknéL 
• Megjegyzés: 1,2 g iv. inj. Fb. 
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e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3837 (375 mg 
filmtab!etta); Tsz.: 3838 (1 ,2 giv. injekció); Tsz.: 3836 
(por sziruphoz) 

Az Aurobin megfelelő arányban tartalmazza a 
perlanalis tájék gyulladással járó folyamatainak 
kezelésében hatékony anyagokat. A prednizolon 
erős lokális gyulladáscsökkentő aktivitású, nem 
halogénezett glükokortikoid. Csökkenti az erek per
meabilitását, növeli az erek falának tónusát, 
csökkenti a gyulladás tüneteit. A fidokain rövid idő 
alatt megszünteti a fájdalmat és az égő érzést. A 
panthenol elősegíti a sérült hám és nyálkahártya 
regenerálódását. 

A trielosan széles hatásspektrumú antisepticum, 
amely a baktériumokra és gombékra is hat. 
e Hatóanyag 

40 mg prednisolonum caproicum, 4 OD mg lide
cainium chloratum, 400 mg dexpanthenolum és 
20 mg triclosanum 20 g lemosható kenócsben. 
e Javallat · 

A perianális tájék gyulladással járó folyamatai, 
így pL pruritus ani, ekzema et dermatitis perianalis, 
nodi haemorrhoidales, fissura ani. 
e Ellenjavallat 

Vfrusinfekció, valamely komponenssel szembeni 
érzékenység. Egyéb indikáció alapján egyidejű 

szisztémás lidokain-kezelés. 
e Adagolás 

Az érintett területet naponta 2--4 alkalommal kell 
vékonyan bekenni. 

Belső haemorrhoidális nodus esetén borsónyi 
mennyiséget kell a végbéibe juttatni naponta 2-4 al
kalommal. 

A tünetek mérséklódésekor ritkább alkalmazás 
is elegendő. 
e Mellékhatás 

Tartós használata esetén bóratrophiát, striakat, 
hypertrichosist okozhat. Belső haemorrhoidális 
nodus kezelésekor túladagolás esetén enyhe 
bradycardia jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Kiterjedt gyulladás esetén számolni kell a ható
anyagok esetleges felszívódásával, ezért a terhes
ség első harmadában nem alkalmazható, későbbi
ekben pedig fokozott-· óvatosság szükséges. 
Szteroidtartalma miatt hÓsszan tartó folyamatos al
kalmazása kerülendő. 

Amennyiben a gyulladás fenntartásában gomba 
szerepe bizonyított, gondoskodni kell az egyidejű 
specifikus antimycotikus kezelésről. 

Eltartás: száraz, hűvös helyen. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3596 

AUROPAN tal:ílillta1(3ÓX) ·· ; ~ •. ~.··. ··•· 

KRKA ·• •· .• 

Az Auropan orálisan hatékony aranyvegyület 
Hatásmechanizmusa jelenleg még nem tisztázott, 
immunológiai és egyéb más mechanizmusok révén 
lelassítja, esetleg akadályozza a rheumatológiai be
tegség progressióját. Leghatékonyabbnak látszik a 
betegség korai szakaszában, a kialakult izületi el
változásokat már nem befolyásolja. 
e Hatóanyag 

3 mg auranofinum tablettán ként (0,87 mg arany
nak felel meg). 
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e Javallat 
Felnőttkori rheumatoid arthritis. 

e Ellenjavallat 
Arany- és nehézfémsókkal szembeni túlérzé

kenység (anaphylaxiás reakciók, necrotisáló ente
rocolitis, tüdőfibrosis, exfoliativ dermatitis). Ter
hesség, szoptatás. Persistáló máj-, vese-, vérkép
zőrendszeri károsodás, bélgyulladás. Gyermek
kor! 
e Adagolás 

Kezdő adag 6 mg (2 x 1 tabletta) naponta, jó to
lerancia esetén egy adagban 2 tabletta is adható. A 
kezelést legalább 3-6 hónapig folytatni kell a meg
felelő klinikai válasz érdekében. Nem megfelelő ha
tás esetén a napi adag legfeljebb napi 9 mg-ig (3 x 
1 tabletta) emelhető. A tablettékat étkezés közben 
kell bevenni! 

Amennyiben a megemelt adag alkalmazása 
esetén sem következik be a kívánt hatás, úgy nem 
indokolt a kezelés folytatása. 

Auropan kezelés alatt szOkség szerint gyulla
dáscsökkentők, il!. fájdalomcsillapítók adhatók. 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis p·anaszok: hasmenés, .lágy 
széklet, gyOmorfájás, émelygé.~.· .. étlfágytalanság; 
Rash, esetleg pruritussal, ex:foliativ 8€rmatitis. 'SZáj
nyálkahártya _f~kélyesedése, alopecia, stot-n8titfs,· 
conjunctivitis, fémes íz. érzése. Vér-dyscr8sia, 
leukopenia, gianuloc~1openia, thrombocytopEmia, 
agranulocytosis, aplastikus anaemia előfordulhat
nak. 

Vesefunkció beszúkülése, proteinuria, haema
turia. Ritkán tüdőfibrosis. Májenzimek aktivitásának 
emelkedése. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Az Auropan kezelés megkezdése előtt kötelező 
ellenőrizni legalább az alábbi laborértékeket 

haemoglobin, thrombocytaszám, fehérvérsejt
szám, transzamináz, alkalikus foszfatáz, karbamid 
nitrogén, kreatinin-c!earance, vizeletfehérje. A keze
lés első évében havonta, a továbbiakban 6 hetente 
a thrombocyta- és fehérvérsejtszám, továbbá vize
letfehérje kötelezően ellenőrizendő. 100 OOO/mm3 

thrombocytaszám esetén a kezelést azonnal be kell 
fejezni. 

A beteg figyeimét fel kell hívni, hogy az alábbi 
panaszokat azonnal közölje orvosával: pruritus, 
rash, torok-, nyelv-fájdalom, szájnyálkahártya felma
ródás,, kisebb vérzések, purpura, orrvérzés, 
fogínyvérzés, menorrhagia, hasmenés. 

Mellékhatások jelentkezése esetén azok súlyos
ságától függően az adagot csökkenteni kell vagy fel 
kell függeszteni adását. 

Később -, ha a mellékhatások enyhék voltak- a 
kezelés alacsony dózissal,fokozott ellenőrzés mel
lett újrakezdhetó. 



Túladagolás akut esetében hánytatás, ill. 
gyomormosás alkalmazható. 

Eltartás: fénytól és nedvességtól védve, szoba
hómérsék!eten. 
e Megjegyzés: + +V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1447 

ÁUFI()~IX .!Fic)C:liE" 1.oarng•. 
· filmtabletta · (3Qll; J O O í< Y ·· .· 

AÚRO~IJf,tflóptíe"•1~0··1lig 
fníntliblelta•(3ox;roÓxJ .••. 

RQCHE. ATG<k:qd·~··;f,id~~Q:ó2,;; 

Antidepressivum, amely az agy manaaminerg 
pályarendszereire hat - manaamin-oxidázok - dön
tőtöbbségben a manaamin oxidáz-A {MAO-A)- re
verzibilis gátlása révén. Bár nem sedativum, az al
vásminőséget már néhány napon belül javítja. Az 
éberséget nem csökkenti. 

Jól tolerálható, toxicitása alacsony. 
A gyomor-bélrendszerból teljes mértékben fel

szívódik a portális keringésbe. A májon történő át
haladás csökkenti a szisztémás keringésben a bio
hasznosulást. A csökkenés egyszeri adagot követó
en kifejezettebb, mint ismételt adagolás után. 

Zslroldékonyságának köszönhetőerr kiterjedten 
oszlik el a szervezetben. Eloszlási térfogata 1 ,21/kg. 
A plazmafehérjékhez -elsősorban albuminhoz- va
ló kötődése viszonylag alacsony {50%). A plazma 
csúcskoncentráció a bevételt követő egy órán belül 
alakul ki. 

Ismételt adagolás során a plazmakoncentráció 
a kezelés első hetében növekszik, majd állandó ér
tékre áll be. 

A steady-state kancentráció a napi dózis emelé
sekor az arányosnál nagyobb mértékben növekszik. 

Csaknem teljesen metabolizálódik és gyorsan 
ürül ki a szervezetből. Avesén keresztül kevesebb 
mint 1 %-a ürül változatlan formában. A metaboliz
mus nagyrészt a molel<ula morfolin alkotórészén tör
ténő oxidációs reakciók révén zajlik. A képződött 
metabolitok avesén keresztül ürülnek. Az in vitro és 
állatkísérletek során tapasztalt aktív metabolitok a 
humán szisztémás keringésben csak nagyon kis 
koncentrációban találhatók meg. A clearance 20-
50 {Jóra, az eliminációs felezési idő 1-2 óra, ami a 
dózis emelkedésével enyhén növekszik. 
• Hatóanyag 

100 mg mociobemidum, illetve 150 mg 
moclobemidum tablettánként. 
• Javallat 

Depressiós syndromák, {elsOsorban primer, 
endogen depressiók) járóbetegek számára is, mivel 
gyakorlatilag nem sedatív, nem csökkenti az éber
ségi szintet és a reakciókészséget 
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• Ellenjavallat 
A készítmény iránti túlérzékenység. Terhesség, 

szoptatás időszaka. Gyermekeknek nem alkalmaz
ható. 

Akut zavart tudatál lapot. 
Döntően excitációs vagy agitációs klinikai képet 

mutató depressio esetén nem, vagy csak szeda
tívummal {pl. benzodiazepinnel) kiegészítve, kombi
nációs kezelés részeként alkalmazható. Más antide
pressánshoz hasonlóan felerősítheti a schizophren 
vagy schizoaffectiv psychosisokkal társuló depres
siók schizophren jellegű tüneteit. Ilyen betegek szá
mára előnyösebb a tartós hatású neuróleptikus terá
pia. 
• Adagolás 

Az ajánlott kezdő adag napi 300 mg, három 
részre osztva, étkezések után. 

Egyes esetekben a napi adag 150 mg-ra csök
kenthető a terápiás hatás megőrzése mellett. Ha 
szükséges, a napi adag legfeljebb 600 mg-ig emel
hető. Súlyosan károsadott májanyagcseréjű bete
gek eselén a megfelelő plazmakoncentráció az 
előbbiekben ajánlott adag felére vagy harmadára 
történő csökkentésével érhető el. Idős és csökkent 
veseműködésú betegek eselén nincs szükség az 
adagolás módosítására. 
o Mellékhatás 

Ritkán átmeneti alvászavar, szédülés, hányinger, 
fejfájás. Nagyon ritkán zavart tudatállapot, ami 
azonban a kezelés megszakitását követően gyor
san megszűnt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- A tiramin-gazdag táplálékkal való kölcsönha
tásnak rendes körűlmények között nincs klinikai je
lentősége, feltéve, hogy az Aurorix étkezés után ke
rül bevételre. 

- Felerősítheti az ibuprofen és az apiátok hatá
sát. Együttes alkalmazás eselén ezek adagjának 
módosítására lehet szOkség. 

- A eimelidin lassltja a moklobemid metabolizá
cióját. Ezért cimetidint szedő betegeknek az Aurorix 
szokásos adagjának felét kell adni. 

-Triciklikus vagy más jellegű antidepressáns ke
zelés az Aurorix-terápia megszakftása után közvet
lenü! megkezdhető, és fordítva. Nincs szükség ki
ürülési időszak kivárására. 

- Szisztémás sympathomimetikus kezelések ha
tását a párhuzamosan adott Aurorix felerősítheti és 
elnyújthatja. 
• Figyelmeztetés 

Hypertensív betegek -esetén nem ajánlatos 
líramin-gazdag ételek jelentősebb mennyiségben 
történő fogyasztása. 

A koncentrációképességet alig befolyásolja, de 
alkalmazásának első szakaszában - egyénenként 
meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A továbbik
ban egyedileg határozandó meg a tilalom mértéke. 

Bár az alkohollal nem lép direkt kölcsönhatásba, 
a betegség természetéből eredően alkalmazásá
nak, ill. hatásának tartama alatt a beteg szeszesitalt 
ne fogyasszon. 

Túladagolásról kevés adat van: fokozott izga
lom, agressziv.itás és viselkedésbeli változások. 
Mindenekelőtt a vitális funkciók fenntartására kell 
törekedni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 1808 {100 mg 
filmtab!etta)*; K- 1 809 (150 mg filmtabletta) 

• Hatóanyag 
2,5 mg dexamethasonum isonicolinicum (10,5 g) 

adag-olószelepes palackonként Egyszeri adagként 
O, 125 mg hatóanyag távozik. 
• Javallat 

Asthma bronchiale, kortikaid javallatú krónikus 
bronchitis, emphysemás bronchitis, tuberculosis, 
Marbus Boeck, légúti rendszer (pl. fibrosis, col
lagenosis, allergia) kortikaid javallatú eseteL 
• Ellenjavallat 

Ulcus ventriculi et duodeni, előrehaladott osteo
porosis, súlyos myopathia {myasthenia gravis), ví
rusbetegség {mint varicella, herpes simplex ocu
laris). Psychosis, terhesség' esetén csak kivételesen 
használható. ·· 
e Adagolás 

Individuális. 
Fefnótteknek általában napi öt alkalommal ele

gendő 1-2-szeri belélegzés; az első 4-5 napon 
legfeljebb naponta 8-szori alkalmazásra emelhető. 

Iskoláskorú gyermekeknek átlagosan napi 5 
alkalmazás javasolt. Kifejezett hatás csak 3-4 nap 
után várható. 

Akut status asthmaticus kezelésére nem alkal
mas! 

A légzőutak fertőző megbetegedése esetén já
rulékos antibiotikum kezelés indokolt. 

Erős roham eselén célszerű kiegészíteni oráli
san adott kortikaiddaL 
• Mellékhatás 

Köhögési inger, mely leginkább az első alkalma
záskor jelentkezik, gastrointestinalis panaszok, 
mycosis-, vírus- vagy egyéb fertőzés fellángolása. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Figyelmeztetés 

Diabetes mellitus, tuberculosis, akut és krónikus 
fertőzés, hypertonia, szfv- és veseelégtelenség, 
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thromboembolia esetén a készfirnény adagolása 
mel!ett megfelelő célzott kezelés és ellenőrzés szük
séges. 

Általános vagy helyi bakteriális és gombás fertő
zés jelentkezésekor megfelelő célzott kezelés szük
séges. 

A készítmény szembe ne kerüljön! A tartályt erő
szakkal felnyitni, felmelegíteni tilos! Használ.at előtt 
felrázandó. · 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V 
o Törzskönyvi szám: K- 1120 

A nizatidin szelektív, rövid hatástartamú H2-re
ceptor antagonista. Jelentösen csökkenti az alap-, 
az éjszakai-, valamint a gastrin által kiváltott gyo
morsav szekréció!, de nem befolyásolja az alap
vagy az étkezések indukálta gastrin termelést. 

A bevételt követően a plazma-csúcskoncentrá
ció 0,5--3 órán belül alakul ki, a felezési idő 1-2 
óra, a biohasznosulás több mint 70%. Az orálisan 
adott mennyiség több mint 90%-a 12 órán belü! ak
tiv tubuláris szekrécióval választódik ki a vizeletteL 
A nizatidin kb. 35%-a kötődik a plazmafehérjék
hez. 
e Hatóanyag 

150 mg, ill. 300 mg nizatidinum kapszulánként 
és 100 mg nizatidinum ampullánként {4 ml). 
e Javallat 

Gyomorsav túltermeléssei járó megbetegedé
sek {gyomor- és nyombélfekély, reflux oesophagitis) 
kezelése, nyombélfekély recidiva megelőzése. 
e Ellenjavallat 

H2-receptor antagonistákkal szembeni túlérzé
kenység, súlyos veseelégtelenség {lásd Adagolás), 
terhesség és szoptatás (lásd Figyelmeztetés.) 
• Adagolás 

Kapszula 
Gyomor- és nyombélfekély: Naponta egyszer 

300 mg este, vagy naponta kétszer 150 mg reggel 
és este. A kezelés időtartama általában 4 hét. Ha 
azonban a teljes gyógyulás nem következett be ez 
idő alatt, akkor a kezelést további 4 hétig kell foly
tatni. 

Reflux oesophagitis: Naponta 2-szer 150-300 
mg {erosiók, ill. fekélyek esetén 12 hétig tartó 
kezelésre is szükség lehet). 

Nyombélfekély recidíva megelőzése: naponta 1-
szer 150 mg este. 



Veseelégtelenség eselén a napi adagot a krea
tinin elearance-től függően 50%-kal vagy 75%-kal 
kell csökkenteni: 
Normál Krealinin Módositott 

adagolás clearance adagolás 

naponta 600 mg 2G-50ml/min naponta 2-szer 150 mg 

<20 ml/min naponta 150 mg 

naponta 300 mg 20-SOml}min naponta 150 mg 
<20ml/min másnaponta 150 mg 

naponta 150 mg 20-50 ml/min másnaponta 150 mg 
<20mllmin harmadnaponta 150 mg 

Idős betegek esetén az adagolás módosítása 
nem szükséges. 

Injekció 
Kizárólag intravénásan alkalmazható. 
Alkalmazása átmenetileg javallt kórházi fekvő-

betegeknek, addig amíg az orális adagolás nem 
megoldható. 

Tartós iv. infúzió: 300mg-ot (3 ampulla) kell 150 
ml kompatibilis {0,9%-os NaCl vagy 5%-os glükóz 
vagy Ringer-laktát vagy 5%-os nátrium-hidrogénkar
bonát) infúziós oldatban feloldani és 10 mg/óra 
infúziós sebességgel beadni. 

Intermittáló i v. infúzió: 100 mg-ot { 1 ampulla) kell 
50 ml kompatibilis infúziós oldatban (lásd elóbb) fel
oldani és naponta 3 alkalommal 15 perces periódu
sokban beadni.10 mg/óra infúziós sebességű ada
golás javasolt a gyomor pH 4-en vagy efelett tartá
sának érdekében. 

Veseelégtelenség esetén az adagolás csökken
tése szükséges: kreatinin clearance 
módosltott adagolás 

20-50 ml/min naponta 120-150 mg 
20 ml/min naponta 75 mg 
A kész infúziós oldat szabahőmérsékleten 48 

óráig stabil marad. 
e Mellékhatás 

Urticaria, somnolentia, verejtékezés, anaemia, 
ritkán szédülés, thrombocytopenia, thrombocy
topeniás purpura, exfoliativ dermatitis, gynaeco
mastia, hyperuri-kaemia, láz, hányinger, hasmenés, 
átmeneti confusio, allergiás reakciók (bronchospas
mus, gégeoedema, kiütések, eosinophilia), átmene
ti SGOT, SGPT és alkalikus foszfatáz szint emelke
dés. Néhány esetben az SGOT és SGPT szint jelen
tős (>>500 NE/l) emelkedését észle!ték. Igen ritka 
esetekben cholestasis vagy hepatocellu!aris káro
sodás cholestasissa! együtt fordult elő, amely a ke
zelés felfüggesztése után normalizálódott. 

Az infúzió beadásának helyén fájdalom és 
haernatama jelentkezhet, gyors iv. adagolás· során 
ritkán tachycardiát vagy bradycardiát észleltek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A nizatidin nem gátolja a eitekróm P-450 enzim
rendszert, de fokozhatja az egyidejűleg nagy ada
gokban alkalmazott szalicilátok felszívódását. A táp
lálék felvétel, anticholinerg hatású gyógyszerel< 
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vagy antacidurnak nem befolyásolják a nizatidin fel
szívódását. 
o Figyelmeztetés 

A gyomorfekély malignitását a kezelés megkez
dése előtt ki kell zárni. 

Terhességben és szoptatáskor csak az előny/ 
/kockázat arány gondos mérlegeléséve! adható. 

A gyógyszer gyermekkorban történó biztonsá~ 
gos alkalmazásával kapcsolatban nincs elegendő 
tapasztalat. 

Májkárosodás esetén fokozott elővigyázatos
sággal alkalmazható. A kezelés során falspozitív 
urobilinogén próba fordulhat elő. A gyógyszer sze
désének időtartama alatt alkohol fogyasztása kerü
lendO. 

Túladagolással kapcsolatban még kevés a ta
pasztalat. Ilyen esetben tüneti és supportív terápia 
javasolt (aktív szén adás, hánytatás, vagy gyomor
mosás csökkentheti a nizatidin felszívódását). 

Eltartás>az injekció szabahőmérsékleten (15-
25 °C között) és fénytől védve, a kapszula szobahó
mérsékleten. 
e Megjegyzés:+ V (tabletta); Fb (injekció)•· 
e Törzskönyvi szám: K.- 2195 (injekció); K -
2196 (150 mg tabletta); K- 2 197 {300 mg tabletta) 

e Hatóanyag 
25 mg pipofezinum tablettánként. 

e Javallat 
Psychiátriában: különböző eredetű enyhe fokú 

depressiók kezelése; ciklophreniás, astheniás, 
sornatogén depressio és anxietas, más eredetű 
depressios állapot, kifejezett motorikus izgalom 
vagy érzékcsalódás nélkül, továbbá tartós neu
rolapticum adagolás esetén fellépő depressiók
ban. 

Kombinált- kezelés: schizophreniában más sz e
rekkel {neurolepticum,) együttesen alkalmazható. 
Súlyos depressiókban, melyeket alvászavarok kísér
nek, egyéb antidepressivumokkal kombináltan ada
golható. 
e Ellenjavallat 

Eddig nem ismeretes. Bár teratogén hatást nem 
észleltek, a terhesség első harmadában nem aján
latos alkalmazni. 
e Adagolás 

Kezdő adag: 25-50 mg {1-2 tbl.), ez naponta 
25-50 mg-mal emelhető. 

Optimális napi adag: 150-200 mg {6-8 tbl.). A 
szokásos napi adag felső határa: 400-500 mg 
(16-20 tbl.). A kezelés időtartama: egyéni, átlago
san 1-1 Y2 hónap. A fenntartó terápiát napi 
25-75 mg (1-3 tb!.) alkalmazásával szakség ese-

tén 1 évig, szünetek közbeiktatása nélkül lehet 
folytatni. Sedatív hatásamiatt este is adható. 
e Mellékhatás 

Fejfájás, émelygés, hányás, amelyek az adag 
csökkentésével megszünnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorral {a centrális izgalom fokozó

dik). 
G Figyelmeztetés 

Azaxazin kezelés csak 3-6 héttel a 
monoaminooxidáz-gátlókkal végzett terápia befeje
zése után kezdhetó meg. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - jármúvet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 955 

· AZEPAI...tabl~itái(5Öx) .r , ..... · .. 
ALKALQIDA. . .. x ATC.Ód NO~~:f'O) 

A karbamazepin központi támadáspontú 
antiepilepticum, mely főként görcsgátló, amellett 
anticholinerg, nyugtató és antidepressiv, valamint 
antidiuretikus tulajdonságokkal is rendelkezik. Alkal
mazható manaterápiában és más görcsgátló sze
rekkel kombinálva. Az/ esetek többségében 
idiopathiás trigeminus neUralgiában gátolja a fájda
lomrohamokat 

Alkoholelvonási syndromában emeli a csökkent 
görcsküszöböt, és ezáltal mérsékeli a rohamok 
bekövetkeziének veszélyét, az elvonási tüneteket. 
Mérsékli a különböző epilepsiás betegségeket kisé
ró psychés és vegetatív tüneteket. Diabetes 
insipidusban kifejezetten csökkenti a vizelet 
mennyiségét és enyhíti a szomjúságérzetet. Bizo
nyított klinikai hatása van mania kezelésében vala
mint a maniás-depressiv (bipoláris) zavarok' meg
előzésében. 

A hatóanyag viszonylag lassan szívódik feL 
70-90%-ban kötődik a szérumfehérjékhez. A válto
zatlan karbamazepin eliminációs felezési ideje egy
szeri orális adag esetén kb. 36 óra, a kezelés időtar
tamától függóen. Egyéb enziminduktor antiepilep
ticumokat is szedő betegeken átlagosan 9-10 óra a 
felezési idő. 

Az emberi szervezetbe juttatott hatóanyag és 
metabolitjainak 72%-a a vizelettel, a maradék a 
széklettel ürü!. 

A hatóanyag terápiás plazmakoncentrációja 
21-42 !J.mol!liter, ami 5-10 gg/ml-nek felel meg. 
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• Hatóanyag 
200 mg carbamazepinum tablettánként. 

e Javallat 
Epilepsia: grand mal, focalis rohamok, tempo

ralis rohamok, elsődleges generalizált epilepsiák 
vagy tonusos-donusos komponenst tartalmazó má
sodlagos generalizált rohamformák. Az epilepsia 
kevert formál, főleg psychés változásokkal együtt já
ró rohamok. 

A mania kezelése és maniás-depressiv zavarok 
megelőzése. 

Idiopathiás és sclerosis multiplex okozta trigemi
nus neuralgia. 

Idiopathiás glossopharyngealis neuralgia. 
Neurohormonalis eredetű polyuria és polydipsia. 

Diabetes insipidus centralis. 
Fájdalmas diabeteses neuropathia. 
Alkoholelvonási syndroma. 

e Ellenjavallat 
A hatóomyaggal vagy rokon vegyületekkel szem

beni túlérzékenység. Pitvar-kamrai black, súlyos 
májbetegség, aplastikus anaemia. Elővigyázatos
ság és folyamatos ellenőrzés szükséges cardiovas
cularis megbetegedések, máj- és/vagy veseműkö
dési zavarok, valamint glaucoma esetén. 

Egy év alatti gyermekeknek, valamint terhesség 
alatt {különösen az első 3 hónapban), valamint 
szapiatás időszakában nem adható {lásd Figyel
meztetés). 
• Adagolás 

Anticonvulsiv kezelés: 
A kezelést alacsony adagokkal javallt kezdeni, 

majd azt egyedileg kell emelni a kívánt terápiás 
hatás eléréséig. 

Az optimális adagot a gyógyszer plazmaszin
tjének mérésével lehet megállapítani, különösen 
akkor, ha kombinált kezelésben alkalmazzák. 
Azepal-kezelésre történő átállításkor az elvonásra 
kerülő antiepilepticum adagját fokozatosan kell 
csökkenteni. 

Feln6ttek szokásos kezdő adagja: napi 1-szer 
vagy 2-szer 200 mg. Az adagot lassan kell emelni, 
az egyénileg megállapított optimális hatás eléréséig 
általában napi 600-1200 mg-ig, 2-3 részletben 
beadva. 

Gyermekek szokásos napi összadagja 10-
20 mg/ttkg. 

1 éves korig napi 100-200 mg 
1-5 év között napi 200-400 mg 
6-1 O év küött napi 400-600 mg 
11-15 év közölt napi 600-1000 mg. 
A napi összadagot több részletben kell bevenni. 
Mani a, maniás-depressiv elmezavarok kezelése: 

A szokásos napi adag 40G-600 mg, 2-3 részre 
elosztva. 

Trigeminusneuralgia: A kezdeti adag általában 
napi 200-400 mg. 



A fájdalommentes állapot eléréséig lassan emel~ 
ni kell, majd folyamatosan csökkenteni a kielégitő 
fenntartó adagra. Idősebb és érzékeny betegeknek 
napi 2~szer 100 mg kezdő adag ajánlott. 

Alkohole/vonási syndroma: 
A szokásos adag napi 3~szor 200 mg. Súlyos 

esetekben az első néhány napban magasabb adag 
(pl. napi 3~szor 400 mg~íg) adható. 

Súlyos elvonási tünetek eselén sedatohyp~ 
naticumokkal kombiná!va, az akut szak 
megszünése után manaterápiában alkalmazható. 

Diabetes insipidus, fájdalmas diabeteses neu~ 
ropathia: Szokásos adagja napi 2-3-szor 200 mg. 
• Mellékhatás 

Különösen a kezelés kezdetén étvágytalanság, 
szájszárazság, hányinger, diarrhoea vagy obstipatio 
léphet fe!. 

Fejfájás, szédülés, aluszékonyság, fáradtság, 
ataxia, akkomodációs zavarok, nystagmus, diplop~ 
ia, paraesthesiák és beszédzavarok előfordulhat~ 
nak. Idősebb betegeken esetleg zavartság, agitatio 
és ritkán vizuális hallucinációk léphetnek fel. Ezek a 
mellékhatások általában 7-14 napon belül vagy 
spontán vagy az adagok átmeneti csökkentésével 
rendeződnek. Antidiuretikus hatása következtében 
ritkán fejfájással, esetleg hányással és zavartsággal 
kísért hyponatraemíát figyeltek meg. 

Előfordulhat még allergiás bőrreakció, láz, ritkán 
purpura, exfoliativ dermatitis, Stevens-Johnson syn~ 
droma, hajhu!lás, leukopenia, thrombocytopenia, 
agranulocytosis, aplastikus anaemia, ritkán leukocy~ 
tosis, thromboembolia, akut időszakos porphyria, 
továbbá icterus gravis, icterus mechanicus, 
valamint vesefunkciós zavarok, nyirokcsomóduz
zanat 

ingervezetési zavarok (teljes AV~block), brady
cardia; 

a tüdő hypersensitivitása (esetleg interstitialis 
tüdőgyulladás}; 

lupus erythematosus-hoz hasonló syndroma. 
Magas adag eselén tremor (esetleg asterixis), 

hypertonia vagy hypotonia, arrhythmiák jelentkez
hetnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A feHépő májenzim-indukció csökkentheti a 
májban metabolizálódó más gyógyszerek hatá
sát. 

óvatosan adható: 
- Makrolid antibioticumokkal (pL eritromicin, tri

acetiloleandomicin), izoniaziddal, néhány Ca-anta
gonistával (pl. verapamil, diltiazem), dextropropo
xifennel, viloxazinnal együtt adva a karbamázepin 
anyagcseréjének gátlása révén a vérszintje 
emelkedik. 

- Orális anticoagulansokkal (kUmarin-derivá
tumok), kinidinnel, contraceptivumokkal, antibio
ticumokkal (pl. doxiciklin); ezen gyógyszerek 
hatáscsökkenésével kell számolni. 
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- Fenitoinnal, primidonna!, valproáttal, cimetidin
nel; a karbamazepin plazmakoncentrációja 
megemelkedík. 

- Litiummal reverzibilis neurotoxikus reakciók 
jelentkeznek. 
• Figyelmeztetés 

Csak orvosi ellenőrzéS mellett alkalmazható. 
óvatosan adható súlyos szív-érrendszeri 
betegeknek, máj- és vesebetegeknek, glaucomá
soknak, valamint idősebb korban. 

Amennyíben az anticonvulsiv terápia elmu
lasztása nagy veszélyeztetettséget jelent mind az 
anya, mind a magzat egészségére, úgy a nagyobb 
biztonság és a legalacsonyabb hatásos adag beál
lítása érdekében a plazmaszínt gyakori ellenőrzése 
szükséges. A karbamazepin az anyatejben 
kiválasztódik, az újszülöttekben a központi ide
grendszeri hatása révén szopási elégtelenséghez 
vezethet. A szoptatás fokozatos leállításával a kar
bamazepin lassan megvonható. 

A kezelés megkezdése előtt ellenőrizni kell a 
vérképet és a májműködés!, majd 

- a vérképellenőrzést az első hónap folyamán 
hetente. később havorita, majd - megfelelő 
laborértékek esetén- félévente, 

- a májfunkciói megfelelő laborértékek esetén 
3-4 havonta, normálistól eltérő értékek eselén 
gyakrabban kell ellenőrizni. 

A kezelés hirtelen megszakítása vagy másik 
antiepilepticumra való átállitás esetén diazepam -, · 
esetleg barbiturátvédelem ajánlott. 

A kezelést abba kell hagyni, ha anaemia, pro
gresszív leukopenia vagy a leukopeniát kfséró 
tünetek pl. láz vagy torokfájás jelentkezik. Ilyenkor 
azonnali intézeti felvétel indokolt. Ismételt ellenőrzés 
és elővigyázatos adagolás szükséges cardiovascu
laris megbetegedésekben, a vesemúködés 
zavarában, májkárosodás és glaucoma esetén. 
MAO-gátló gyógyszerekkel történt kezelést 
követően a karbamazepin csak kéthetes szünet 
közbeiktatása után adható. 

A terhességi tólsavhiányt az antiepilepticumok 
súlyosbíthatják. Ez a hiány hozzájárulhat a születési 
rendellenességek gyakoribb előfordulásához 

epilepsia ellen kezelt nák utódain. Ezért a terhesség 
előtt és alatt célszerű fólsavkiegészítésról gondos
kodni. 

Túladagolása hányáshoz, öntudatzavarhoz, 
tremorhoz, izgatottsághoz, görcsös állapothoz, akár 
comához, légzésdepressióhoz, vérnyomásváltozá
sokhoZ, ingerületvezetési zavarokhoz, valamint alig~ 
uriához vezethet. A túladagolás kezelése tüneti. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet 

vezetni, baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. 

A kezelés folyamán szeszes italt fogyasztani 
tilos. 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3881 

Hatóanyaga, az azulén hatását a hisztamin köté
seiból va!ó felszabadítása révén fejti ki. !ly módon 
tartósan aktiválja a reticulo-endotheliális rendszert, 
és fokozza a sejtek hisztaminterme!ését. 

Idült gyulladásos folyamatokban e!ősegfti a sar
jadzást és a hámosodást, enyhe gyulladáscsökken
tó hatású. 

/ 
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• Hatóanyag 
30 mg azulenum (20 g) vazelin típusú kenőcs

ben. 
e Javallat 

Könnyú égés és fagyás, röntgenbesugárzás 
következtében kialakult bórgyulladás. 
• Ellenjavallat 

Kamillaallergia 
• Adagolás 

Az érintett testfelületre vékonyan felkenni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: swbahómérsékleten. 

• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 13284 



eAC:L.óf:l:~to;rnsltabl~~a(5éíx) ...••.. 
EíACLQFEN25 mgtabletta!(SOxy· 

' " ___ -, _, - - --- ---- ~- -- - --, -- ' 
POLFA 

A vázizmok fokozott tónusát csökkenti. Izomlazí
tó hatását részben az alfa-motoneuron rendszer in
gerelhetőség ének és impulzusfrekvenciájának 
csökkentésével, részben a gamma-rendszer aktivi
tásának csökkentésével fejti ki. A mctoros végleme
zen a neuromuscularis ingerületátvitelt nem gátolja, 
az izomorsók érző végződéseinek érzékenységét 
nem befolyásolja. A Baclofen gátolja az automatikus 
gerinevelói reflexeket zsigeri reflexeket tömegrefle
xeket clonust, csökkent! az izmok merevségét, így 
fájdalomcsillaprtó hatása is van. Hatásmechanizmu
sa lehetövé teszi a rehabilitációs kezelés alatt álló 
beteg mozgásának és általános állapotának javítá
sát is. 
a Hatóanyag 

10 mg, ill. 25 mg baclofenum tablettánkén!. 
o Javallat 

Vázizomzat spasticitásának fokozása sclerosis 
mulliplex, degeneratív, traumás, fertőző eredetű 

spinális izomgörcsökben. Paraplegia, paraparesis. 
Myatrophiás lateralsclerosis és syringo-myelitis. 
lzomspasticitás növelése cerebralis polio

myelitis, apoplexiás insultus, degeneratív vagy 
neoplasmás eredetű agykárosodás utókezelésé
ben. 
e Ellenjavallat 

Psychosisok, epilepsia, Parkinson-kór. Terhes
ségben történő alkalmazására vonatkozóan kellő 

adatok nem állnak rendelkezésre. Szapiatás idősza
kában alkalmazása nem javallt. 
e Adagolás 

Feln6ttek kezelését általában napi 3x5 mg-mal 
(a 10mg-os tabi. felével) kezdik. Az adag harmad
naponta 3-szor 5 mg-mal (a 10mg-os tabletta felé
vel) növelhető. Az optimális napi adag általában 
30-75 mg közötti, 3 részletre elosztva. 

Gyermekek ajánlott napi adagja 1-2 éves kor
ban 10-20 mg (4-szer 1,4-4-szer Y2 tabi.). 3-10 éves 
korban 30-60 mg (napi 4 részletre elosztva.) 

A tablettékat étkezés közben, vagy tejjel cél
szerű bevenni. 
e Mellékhatás 

Álmosság, émelygés, hányás, enyhe szédülés. 
Ritkán szájszárazság, légzésdepressio, kimerült
ség, alvászavar, obstipatio vagy diarrhoea. Befolyá
solhatja a szív-keringésfunkciót. Kivételesen ideg
rendszeri zavar, izomgyengeség, hallutinatio, enure
sis, látásza var, májműködési zavar jelentkezhet. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
Központi idegrendszeri depresszánsokkal együtt 

alkalmazva a sedatio fokozódik. 
Triciklikus antidepresszánsok fokozhatják az 

izomhypotoniát. 
Levedapa és karbidapa együtt alkalmazva 

baklofennel hallucinatiót, agitatiót válthat ki. 
Antihypertensivurnakkal együtt alkalmazva a vér
nyomás fokozottan csökkenhet, gy8koribb ellenőr
zése szükséges. 
e Figyelmeztetés 

Gyomor- vagy nyombélfekély, cerebrovascularis 
betegség; légzési-, valamint vese- vagy májelégte
lenség, fokozott sphincter-tonus esetén fokozott elő
vigyázatosság szűkséges. 

Májbetegség és diabetes mellitus esetén idő
szakos SGOT-, alkalikus foszfatáz- és glükózel
lenőrzés szükséges. Epilepsiás beteg görcskészsé
ge fokozódhat. 

Bulbaris paralytikus syodroma a kórelózmény
ben, vagy annak fellépte eselén a Baclofen fokoz
hatja annak tüneteit. Idős betegeken a cerebrelis 
eredetűizomspasticitás kezelése esetén a mellékha
tások fokozódása várható. Vállövi atrophiás, atoniás 
bénulás syringomyelitisben igen gondos indikációt 
és adagolást igényel. 

E gyógyszer a koncentrálóképességet csök
kentheti. Ezért az orvos egyedileg határozza meg a 
közlekedésben való részvételre, a baleseti ve
széllyel járó munka végzésére vonatkozó korláto
zást vagy tilalmat. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyasztani tilos! 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1021 {10 mg tabletta) 

K- 1022 {25 mg tabletta) 

A Bactrim széles spektrumú antibakteriális szer, 
mely a következő Gram-pozitív és Gram-negatív 
törzsekre hat: streptococcusok, staphylococcusok, 
pneumococcusok, Haemaphi/us influenzae, 
Neisseria, E. coli, Proteus mirabi/is, Proteus vu/garis, 
Bordetella, Salmonella, Klebsiella-Aerobacter, 
Shigella, Vibrio cho/erae, Brucella, Pseudomonas 
pseudomallei, Pseudomonas cepacia, Pneuma-
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cystis carinii, Serratia marcescens, Yersinia és 
Nocardia. 

A két komponens a mikroorganizmusokban szi
nergistaként gátolja a folsav bioszintézisének 
egymást követő lépéseit kalalizáló két enzimet 

Kettős támadáspontja miatt minimális a 
széleskörű rezisztencia bekövetkeztének való
színűsége. 

e Hatóanyag 
80 mg trimethoprimum és 400 mg sulfamethox

azolum 40%-os propilénglikolos oldatban (5 ml) 
ampullánként 
e Javallat 

Légúti fertőzések: akut és krónikus bronchitis, 
bronchiectasia, pneumonia, Pneumocystis carinii 
pneumonitis; pharyngitis, tonsi!litis (az A-csoportba 
tartozó streptococcus béta-haemolyticus eselén az 
eradicalio aránya nem kielégitő), sinusitis, otitis 
media. 

Húgyúti fertőzések: akut és krónikus cystitis, 
pyelonephritis, urethritis, prostatitis. 

Genitális fertőzések mindkét nemben, belértve a 
gonococcalis urethritist. 

A gastrointestinalis tractus fertőzései, beleértve 
a typhust, paratyphust, a typhushordozó állapotot 
és a bacilláris dysenteriát, cholerát {a folyadék- és 
elektrolitpótlás adjuváns terápiájaként). 

Bór- és lágyrészfertózések: pyoderma, furuncu
lus, tályogok és fertőződött sebek. 

Egyéb bacteriá/is fertőzések: akut és krónikus 
osteomyelitis, akut brucellosis, érzékeny kórokozók 
által előidézett septicaemia. Nocardiosis, micetoma 
(kivéve, ha valódi gombák okozták), dél-amerikai 
blastomycosis. / 

Alkalmazása akkor indokolt, ha a per os adago
lás nem lehetséges, főként pre- és postoperalív ál
lapotokban {általános sebészeti, traumatológiai és 
nőgyógyászali műtéteknél), septikaemia és más, a 
szerre érzékeny mikroorganizmusokkal {pl. typhus 
és paratyphus) történt fertőzések esetén. 
e Ellenjavallat 

A májparenchyma jelentős múködési zavara, sú
lyos veseelégtelenség, súlyos vérképzőszervi be
tegség. Szulfonamid- vagy trimetoprim túlérzékeny
ség. Terhesség. Ha a terhesség nem zárható ki, az 
esetleges kockázat és a Várható kedvező terápiás 
hatás gondosan mérlegelendő. Alkalmazása kora
szülőtteknek és újszülöttekr.ek életük első néhány 
hetében tilos. 
e Adagolás 

Kizárólag cseppinfúzióban és csak az alábbi 
oldatokban hígítva adható: 

glükóz oldat 5-1 0%-os, Ainger oldat, Macrodex, 
0,9%-os natrium-klorid oldat. 

Az oldatok elkészítésekor minimálisan 1:25---30 
hígítási arányt kell biztosítani az alábbi séma szerint: 

1 amp. Bacirím (5 ml) 125 ml infúzióban, 
2 amp. Bactrim (10 ml) 250 ml infúzióban 

3 amp. Bactrim (15 ml) 500 ml infúzióban. 
Az oldatot közvetlenül a felhasználás előtt kell 

elkészíteni. 
A hatékony szérumszint elérése érdekében az 

infúzió lefolyásának időtartama - mely függ a 
folyadék mennyiségétől is - a másfél órát nem 
haladhatja meg. 

Az ajánlott napi adag 6 mg trimetoprim é~-30 mg 
szulfametoxazo!/ttkg, vagyis feln6ttnékés"1"2 ·éves
nél idősebb gyermeknek reggel és este 10--1 O ml 
(2-2 amp.), súlyos esetekben legfeljebb 15-15 ml 
(3-3 amp.). 12 év alatti gyermekeknek 5 ttkg-onként 
2 ml két egyenló adagra elosztva (reggel és este). 

A kezelés csak addig javasolt, amíg az orális 
adagolás nem válik lehetövé. A szokásos adagot 5, 
a súlyos esetekben alkalmazott emelt adagot 3 
egymást követő napnál hosszabb ideig nem 
szabad adni. 
e Mellékhatás 

Ritkán hányinger (hányással vagy anélkül), 
bőrkiütés, Stevens-Johnson és Lyeli-syndroma. 

Vérkép-.eltérések {leukocyto-, neutro- és throm
bocytopenia) is előfordulhatnak, ezek általában eny
hék és a gyógyszer adagolásának felfOggesztése 
után megszúnnek. Nagyon ritkán agranulocytosis, 
megaloblastos anaemia és purpura alakulhat ki. 

Noha az anyatejben a trimetoprim és szulfame
toxazol is kiválasztódik, alkalmazása a szoptató 
anyáknak elhanyagolható kockázatot jelent a cse
csemő számára. 

Alkalmazása helyi mellékhatásként enyhe
mérsékelt vénafájdalmat és phlebitist okozhat. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
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- orális anticoagulansokkal (anticoaguláns ha
tás fokozódása); 

- fenitalnnal (a fenitein szintje a szérumban toxi
kusig emelkedhet); 

-orális antidiabeticumokkal (hypoglycaemia ve
szélye); 

- szalicilátokkal, fenilbutazonnal, naproxennel (a 
szulfonamid komponens szintjét a szérumban 
toxikus értékre emelhetik): 

- pirimetaminnal {heti 25mg-nál nagyobb adag
ja eselén megaloblastos anaemia); 

- metotrexattal {ennek színtje a szérumban 
toxikusig emelkedhet). 
Gl Figyelmeztetés 

Kárcsodott veseműködésű betegek vérében a 
kumulációt elkerülendő, vagy a gyógyszer adagját 
kell csökkenteni, vagy a beadások közti intervallu
mot kell növelni. Ezekben az esetekben a szérum
szint meghatározása indokolt. 

Hosszabb ideig tartó kezelés során tanácsos a 
vérképet rendszeresen ellenőriztetni. Haematológiai 
eltérések különösen időseken fordulhatnak elő. Ha 
az ok folsavhiány, ez folsav adagolásával ren
dezhető. 



Minden esetben fontos, hogy a betegnek meg
felelő mennyiségú folyadékbevitel révén kielégító 
mennyiségú vizelete legyen. Bórkiütés megjelenése 
esetén a terápiát azonnal félbe kell szakítani. 

Az infúzió! a feloldás! követő 6 órán belül fel kell 
használni! Zavaros vagy kristályosodott oldat riem 
használható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1275 

A mupirocin széles hatásspektrumú, antibacteri
alis, a bórfertőzéseket előidéző legtöbb mikroorganiz
mus ellen hatékony anyag, pL Staphylococcus aureus 
ellen, a meticillin-rezisztens törzseket valamint más 
staphylococcusokat és streptococcusokat is 
beleértve. A Gram-negatív kórokozók közill a bőrön 
elérhető koncentrációban pl. hatékony az Escherichia 
colira és a Haernaphy/us influenzawa is. 

A Bactroban felszívódik a sértetlen emberi 
bőrbe, de a szisztémás felszívódás aránya eléggé 
alacsony. A szisztémásan felszívódott Sactraban 
gyorsan inaktív monsawá metabolizálódik, melyet a 
vese gyorsan kiválaszt. 
e Hatóanyag 

330 mg mupirocinum 15 g vizoldékony {poli
etilen-glikol vivóanyagú) kenőcsben. 
e Javallat 

Baktérium-okozta bőrfertőzések, pL impetigo, 
furunculosis és follicu!itis helyi kezelése. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal vagy polietilén-glikoltal szem
beni túlérzékenység. A szem illetve orrnyálkahártya 
kezelésére nem alkalmazható. 
• Adagolás 

Felnőtteknek és gyermekeknek napi 3-szar kel! 
az érintett területre kenni, legfeljebb 10 napon át. A 
kezelt felület szükség szerint bekötözhető vagy lera
gasztható. 
e Mellékhatás 

Égető, csípő érzés, viszketés. {Az enyhe tünetek 
a kezelt területre korlátozódnak). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A Sactraban arcon való alkalmazásakor vigyázni 
kell, hogy a szembe ne kerüljön. 

A polietilen~glikol a nyílt sebekból.és a felsértett 
bórról is telszivódhat és a vesén keresztül 
választódik ki. Ezért mérsékelt vagy súlyos 
vesekárosodásban óvatosan alkalmazandó. 

Bár állatkísérletben a mupirocin nem teratogen, 
elegendő tapasztalat hiányában a gyógyszer alkal
mazása terhességbE.'fl nem javallt. 

Eltartás: száraz helyen, 25 °C alatt. A kenács 
steril. A kezelés befejeztével a maradékot ki kell 
dobni. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 1800 

Pirogénmentes, elektrolittartalom szempontjából 
félizotóniás, szénhidrátbt (szorbitot) is tartalmazó 
oldat. 

Viszonylag magas a K+ ion és az élettani 
.,szabad" víz tartalma. Szarbit tartalma miatt az 
esetleges szénhidrát hiány miatt előálló ún. éhezési 
ketanaemia kialakulásának veszélyét csökkenti. 
e Hatóanyag 
Na++ 
K• 
Ca++ 
Mg++ 
Cl· 
CH3COO· 
malát-
sorbitum 

azaz literenként 
Natrium chioratum 
Kalium chioratum 

68 mmol/1 
25mmal/l 
1,5 mmol/1 

1 mmol/1 
68 mmol/1 
20 mmol/1 
10 mmol/1 

275 mmol/1 

Calcium chioratum (CaCI2.6H20) 
Magnesium chioratum (MgC!2.6H20) 
Natrium aceticum (CH3COONa.3H20) 
Natrium maleinum 

2,220 g 
1,860 g 
0,327 g 
0,204 g 
2,721 g 
1,561 g 
50,00 g Sorbitum 

Aqua dest.pro inj. ad 
Ozmolaritás: 
Energiatarta!om: 
pH' 
e Javallat 

1000,00 ml 
469 mOsm/1 

840 kJfi (200 kcaVI) 
4,0-6,0 

Napi só- és Vízszükséglet fedezése - ép 
vesemúködés esetén - ha a szájon át (enterális 
úton) való bevitel teljesen vagy részben gátolt illetve 
ellenjavallt (pl. nagyobb mútétek, trauma után); 
vízvesztés vagy elégtelen vízfelvétel következtében 
létrejött hypertoniás dehydratio { vízhiányos exsicco
sis); elektrolitok és víz közel azonos arányban 
történő vesztése következtében létrejött izotóniás 
dehydratio (só- vízhiány); hypokalaemia. 
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Elektrolitkoncentrátumok és kompatibilis gyógy
szerek infundálására vivőoldat 
e Ellenjavallat 

Beszükült vesemúködés (renális eredetű origoa
nuriás állapotok); hyperkalaemia; hypotoniás hyper-

hydratió {vízmérgezés); hypotoniás dehydratio (nát
riumhiányos exsiccosis); sóvesztéses nephro
pathiák; fruktóz-1 ,6 difoszfatáz veleszületett hiánya; 
szarbitértékesítési zavarok; hyperlactataemia: metil
alkohol-mérgezés. 

Csecsemókorban a szarbit tartalom miatt alkal
mazása tilos! 
• Adagolás 

!v. cseppinfúzióban. A teljes adag és az 
infundálás sebessége a só-vízháztartás zavarának 
súlyosságától és a beteg klinikai állapotától függ. 

Szövődmény nélküli, korrekció! nem igénylő 

esetekben, amikor a cél a napi só-vízszükséglet 
fedezése, a beadandó mennyiség a napi folyadék
szükséglettel azonos. 

Oehydratio esetén a beviendő folyadékmennyi
ség "' a napi folyadékszükséglet + a becsült 
folyadékvesztés. 

A folyadékvesztés enyhe dehydratióban a ttkg 
5%-a, középsúlyos dehydratióban a ttkg 10%-a, 
súlyos dehydratióban a ttkg 1 0-15%-a. 

A folyadékveszteség felét 24 óra alatt kell pótolni! 
A Bafansol S 5 infúzió adagja: a napi folyadék

szlikség lettel 24 órára egyenletesen elosztva + a 
folyadékvesztés feléne!< pótlása az első 8 órában, a 
másik felét a következő 16 órában kell pótolni. 
Ezután a fenntartó napi folyadékmennyiség folya
matos pótlásáról kell gondoskodni. 

A fenntartó napi folyadékmennyiség gyer
mekeknek 
10 ttkg-ig: 
11-20 ttkg-ig: 
20 ttkg felett: 
vagy 

100 ml/ttkg/nap, 
1 OOO ml + 50 x {ttkg-1 O) ml/nap, 
1500 ~If 20 x (ttkg-20) ml/nap; 

10oo-1500 ml/testfelület m2. 

Az ún. folyadékegyensúlyt fenntartó szükséglet 
felnőtteknek általában 30-40 ml/ttkg/nap, 60-80 
csepp/perc sebességgel. 
e Mellékhatás 

A beteg klinikai állapotának megfelelő adagolás 
és ellenőrzés mellett nincs. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Figyelmeztetés 

Kizárólag intravénásan alkalmazható, para
vénás beadása lokális szövetkárosodást okozhat. 

A só-vízháztartás, vagy sav-bázis egyensúly sú
lyos zavaraiban a korrekció!- az eset természetétól 
függően-egyéb elektrolitmentes vagy elektrolitkon
centrátumokkal dúsított oldatokkal kell végezni. 

Kizárólag parenterális táplálás eselén kalóriatar
talma a napi energiaszükséglet fedezésére nem 
elegendő, megfelelő kalóriahordozókkal kell 
kiegészíteni. 

Foszfát és hidrogénkarbonát tartalmú oldatokkal 
elegyíteni tilos! Elektrolit koncentrátum vagy kom
patibilis gyógyszerrel történő elegyítéskor figyelem
mel kell lenni a készítmény pH és izotónia vál
tozására. 
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Kizárólag sértetlen palackban lévö, tiszta oldat 
használható. A megbontott infúziós oldatot félreten
ni és később felhasználni nem sz.abad! 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3616 

Az amidazofen {aminofenazon) analgetikus 
hatását a barbiturát szedatív hatása egészíti ki. 
Fájdalom- és láz csillapítására alkalmazható. 
Csontvelókárositó hatása miatt alkalmazása azon
ban óvatosságat igényel. 
e Hatóanyag 

130 mg barbitaium natricum, 284 mg 
amii"lophenazonum tablettánként. 
e Javallat 

Fájdalom- és lázcsil!apítás. 
e Ellenjavallat 

Barbiturátok és pírazolan-származékok iránti 
túlérzékenység, hepatikus porphyria, granulocy
topenia. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek 1 tabL, legfeljebb 
naponta háromszor. Gyermekeknek 6 éves kor 
felett: Y2 tabi., legfeljebb naponta háromszor. 
e Mellékhatás 

Allergiás bőrreakciók, leukopenia, igen ritkán 
agranulocytosis, továbbá kábultság, álmosság, 
szédülés, hányinger. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- daxiciklinnel és grizeofufvinnal (hatásukat 

csökkenti): 
- egyéb barbiturát tartalmú szerekkef és primi

donna!, azaz Sertannal, amelyből fenobarbital 
képződik. 

óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal {a 

depresszív hatás erősödik); 
- triciklikus antidepresszánsokkal (hatásuk 

csökkenhet); 
- kumarin-származékokkal (az anticoaguláns 

hatás csökken); 
- ·szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatás 

csökkenhet). 
e Figyelmeztetés 

A ritkán előforduló agranulocytosis veszélye mi
att tartós alkalmazása csak orvosi felügyelet mel
lett, a fehéNérsejtszám rendszeres ellenőrzésével 
történhet. T öbb napig tartó, rendszeres alkalmazá
sa esetén a barbitál kumulációjával is számolni kell. 
Hozzászakést okozhat. Rendelése fokozott körülte-



kintést igényel az anamnesisből ismert. egyéb 
gyógyszerekkel szemben kialakult hozzászokás, ill. 
abúzus esetén. Huzamosabb szedésének abbaha
gyásakor elvonási tünetek (izgatottság, alvászavar) 
jelentkezhetnek. 

Terheseknek kűlönősen az első három hónap
ban és a terhesség utolsó hat hetében, valamint 
szoptatás ·alatt csak kűlönösen indokolt esetben, fo
kozott ellenőrzés mellett adható. Óvatosan, csök
kentett adagban adható vese- és májbetegeknek. A 
járművezető képességet és a baleseti veszéllyel já
ró munkavégzést befolyásolhatja, ezért egyénileg 
kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen 
mennyisége mellett lehet járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: <? Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2728 

BA TRAFEN hintŐpof(30\g} •·••· .·· •. ··: 
BA TRAFEN hüvelykrém•(40.g) 
BATR,4.FE~·kré")(~Og;•50g) 
BA TRAFEN .10 mg oldat (20 lTll) ··•· 
HOECHST 

A ciclopiroxolamin antimycoticum helyi alkalma
zásra. Fungicid hatása az életfontosságú sejtépító
anyagok felvételének gátlásán alapszik, ugyanakkor 
indukálja más esszenciális sejtalkotórészek kiáram
lását. A gombasejt belsejében felhalmozódik, mi
közben a sejtfalhoz, a sejtmembránhoz, a mitocon
driumokhoz, a ribasomékhoz és a microsomákhoz 
irreversibilisen kötódik. Metabolizációra vonatkozó 
adat nincs. 

A bórfelszívódás meghatározásakor humán 
vizsgálatban egészségesek bórére felvitt hatóanyag 
1,1-1,6%-a jelent meg 4 napon belül a vizeletben 
Állatkísérletben intravaginális alkalmazás esetén a 
maximális vérszint (0,2-0,23 J.lg/ml) már egy óra 
múlva megjelent. 
e Hatóanyag 

0,20 g ciclopiroxum ol aminum (20 ml) izopropil
alkoholos, vizes oldatban, ill. (20 g) o/v típusú, ben
zilalkohol tartalmú krémben. 0,30 g ciclopiroxum 
olaminum (30 g) hintóporban, 0,40 g ciclopiroxum 
olaminum {40 g) o/v típusú benzilalkohol tartalmú 
hüvelykrémben. 
e Javallat 

A bór gombás fertőzései: oldat, krém, hintőpor. 
Az oldattal, krémmel végzett kezelés hatékony-. 

ságának fokozása, recidiva megelőzés, illetve utó
kezelés: hintőpor. 

A hüvely gombás fertőzései: hűvelykrém. 
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e Ellenjavallat 
Az összetevőkkel szembeni túlérzékenység. 

Nyílt sebek. A szem kezelésére egyik készítmény 
sem alkalmazható. 

Terhességben, újszülöttek éS kisgyermekek ke
zelésekor az elóny/kockázat arányt alaposan mérle
gelni kell. A hintópor csecsemák és kisgyermekek 
kezelésére kellő adatok hiányában nem alkalmaz
ható. 
e Adagolás 

Az oldatot és krémet naponta 2-szer, a hintőport 
naponta 1-2-szer kell a bőrre vinni. 

A hüvelykrémet az applikátor segítségével 
naponta 1-szer mélyen a hüvelybe kell nyomni. 

A kezelés módja és időtartama: Az oldatot a 
megbetegedett bórfelületre fel kell vinni és könnye
dén be kell dörzsölni. a krémet rá kell kenni és hagy
ni kell száradni. 

A hintóport a megbetegedett bórfelületre kell 
szórni. Az oldattal, krémmel, vagy hintőporral 
történő kezelést a bórtűnetek eltünéséig - általában 
két hétig - kell folytatni. Recidiva megelőzésére a 
kezelés folytatása további 1-2 hétig javallt. 

A hűvelykrémet a mellékelt egyszer használatos 
applikátorral (1 applikátortöltet "' 5 g) lefekvés előtt 
javallt mélyen a hüvelybe juttatni. 6 egymás utáni 
napon végzett kezelés általában eredményes. 
Szükség esetén a kezelést maximum 14 napig lehet 
a laboratóriumi eredménytól függóen folytatni. 
e Mellékhatás 

Ritkán túlérzékenységi reakciók, pl. viszketés, 
égető érzés léphetnek fel. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismert. 
e Figyelmeztetés 

lnkompalibilitások nem ismertek. 
Eltartás: A Batrafen készitmények nem tarthaták 

25 oc felett. A:z. oldatot fénytól védve kell tartani. 
e Megjegyzés: +V Vn (hintőpor) 
• Törzskönyvi szám: K - 2064 (hintőpor). K -
1162 (hüvefykrém), K- 1163 (krém), K- 1164 
(oldat) 

BÁv~v(;Aflo•~tilli)taole~a(20~) . ··•·••··· 
BA YM'((;AFto :1 (! filllltalll!iJ!I'.( 2 (lx) 

BAYER ."~~: __ :_~:_-, -· -_ :;~~T~:.K~~=-~-??~~-~-:~?7:: 

Hatóanyaga, a nizoldipin kalcium antagonista, 
mely specifikusana lassú, feszültségfüggő kalcium
csatornát blackalja és nagyfokú vasoselektivitás 
jellemzi. 

Az erős perifériás vasadilatáció és az ezzel 
összefüggő utóterhelés-csökkenés, valamint a 
kezdeti nalrium-ürítés eredményezi az antianginás 
ós antihypertensiv hatást. 

Az orálisan alkalmazott hatóanyag aDszorpciója 
a gastrointestinalis traktusból gyakorlatilag teljes. 
Azonban a nizoldipin a májban erős .,first-pass"
metabolizmusnak van kitéve, ezért biohasznosuiása 
csak 4--8%. 

15-30 perc után a változatlan hatóanyag a 
plazmában kimutatható. A maximális plazmakon
centrációt 0,5-2 óra alatt éri e!. 

A kiürülés kinetikája lineáris. A nizoldipin felezési 
ideje kb. 2 óra (béta fázis), ill. 10-12 óra (gamma
fázis). A nizoldipin 99%-ban plazmafehérjéhez 
kötődik. 

e Hatóanyag 
5 mg és 1 O mg nisoldipinum filmtablettánként. 

• Javallat 
Koszorúér-betegség, kű!önösen krónikus stabil 

angina pectoris. Hypertonia. 
• Ellenjavallat 

A készítményre való túlérzékenység. Szív- és 
keringési shock. Súlyos hypotensio (a systoles 
vérnyomás 90 Hgmm alatt). Súlyos májfunkció 
zavarok (fokozott és elhúzódó hatás). Terhesség és 
szoptatás: nagyon nagy dózisok adása állatkisérleti 
tapasztalatok alapján fejlődési rendellenességek 
kialakulásához vezethet. Gyermekkori alkalmazás 
(hiányzó tapasztalatok miatt). 
• Adagolás 

A kezelés individuális, a betegség súlyosságától 
és a beteg szükségletétól függ. 

Szokásos adagja felnőtteknek: 
Naponta 1-szer 10 mg reggel. Nem megfelelő 

hatás es etén a dózist 2-szer 1 O mg-ra reggel-este 
lehet emelni. Maximális yapi.adag 2-szer 20 mg. A 
dózist fokozatosan kell emelni. 

A betegek egy részénél a kezelés folyamán a 
napi dózist 1-szer 5 mg-ra lehet csökkenteni. Súlyos 
beszűkül! májfunkció, ill. májcirrhosis esetén ala
csonyabb adagot, napi 1-szer 5 mg-ot kell adni. 

Beszúkűlt vesefunkciójú betegek esetén - bár 
általánosan adagcsökkentés nem szükséges -
mégis gondos megfigyelés alatt alacsonyabb adag
gal 1-szer 5 mg kell kezdeni a kezelést ugyanígy 
azokkal a készítményekkel együtt adva, amelyek a 
nisoldipio hatását erősítik. 

A tablettákat szélrágás nélkül kevés folyadékkal 
általában étkezés után kell bevenni. 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetén, illetve nagyobb dózisoknál 
fordulnak elő. Legtöbbször enyhék és átmeneti jel
legűek. Flush és fejfájás. Egyes esetekben 
szédülés, fáradtság, palpitatio, bőrreakciók, 

paraesthesiák, gastrointestinalis panaszok (pl. 
hányinger, székrekedés, hasmenés). hypotoniás 
keringési reakciók, tachycardia és dyspnoe is meg
figyelhető. 

A ritkán előforduló bokaoedema (a véredények 
táguratán alapszik) a gyógyszer elhagyása után 
megszünik. 
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Ahogyan más vasoactiv anyagoknál, Baymy
card hatására is, igen ritkán mellkasi fájdalom (angi
na pectoris-szerű panaszok) léphet fel a gyógyszer 
bevétele után. 

Egyes esetekben májfunkció zavarokat (transza
mináz emelkedést) figyeltek meg. Nagyon ritkán 
tremor, álmatlanság, szálszárazság, félelemérzés, 
impotencia, bradycardia, polyuria. 

Egyes esetekben gingiva hyperplasiát figyeltek 
meg, mely a gyógyszerszedés abbahagyása után 
visszafojlódik. Egyedi esetekben megfigyeltek 
gynecomasliát. mely a készítmény megvonása után 
reverzibilisnek bizonyult. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más vérnyomáscsökkentók, a tri- és tetraciklikus 
antidepresszánsok és a neurolepticumok a vérnyo
máscsökkentő hatását fokozzák. Egyidejű adása 
~-blockolókkal a beteg gondos megfigyelését kí
vánja meg {erősebb tenzióesés léphet fel, alkalman
ként szívelégtelenség tünetei is jelentkezhetnek). 

Egyes esetekben (latens szfvelégtelenség, ~
blockoló kezelés) negatív inatrop hatás nincs ki
zárva. 

Cimetidin, (egyes esetekben a ranitidin is) a 
vérnyomáscsökkentő hatását fokozhatja, ezért 
cimetidint szedő betegeknél a kezelést gondos 
megfigyelés mellett. előSzör Baymycard 5 mg-os 
filmtablettával kell kezdeni. 

Digoxinnal való egyidejű adásakor a digoxin 
plazmaszintje kb. 10%-kal emelkedhet, melynek 
azonban általában nincs klinikai jelentősége. 

Rifampicin-enzimindukáló hatása alapján a 
nizoldipin metabolizációját gyorsíthatja, ennek 
következtében a nizoldipin hatásossága csökken
het. 

(Bizonyos kalcium-antagonisták/verapamil, gal
lopamil, diltiazem) az amiodaron és kinidin negatív 
inatrop hatását erósíthetik. A Baymycard ilyen 
irányú hatásáról nincsenek megfigyelések.) 
e Figyelmeztetés 

A nizoldipin kezelés rendszeres orvosi ellenőr~ 
zést tesz szükségessé. 

Koszorúér-betegekben a Baymycard hirtelen 
elvonása egyes esetekben rebound-effektust, 
myocardialis ischaemiát válthat ki. Hypertoniás 
betegeknél a gyógyszer hirtelen abbahagyása, 
egyedi esetekben hypertoniás crisist válthat ki. 

A járművezetói képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését különösen a kezelés 
kezdcrtén befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meg
határozni, hogy a gyógyszer milyen mennyiségben 
történő alkalmazása mellett szabad járművet vezet
ni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Alkohol egyidejű fogyasztása a reakciókészsé
get különösen befolyásolja. 

Májbetegségek vagy diabetes mellitus esetén a 
májfunkció, ill. vércukorszint ellenőrzése ajánlatos. 
Súlyos máj- és veseelégtelenség, hypovolaemia és 



dializált betegek esetén jelentős vérnyomásesés 
keletkezhet 

T ú/adagolás tünetei: vérnyomásesés, shock., 
szívritmuszavarok (tachycardia, bradycardia). Ke
zelése: általános beavatkozások.: gyomormosás or
vosi szén hozzáadásával, a vitalis funkciók fenntar
tása (oxigén adása, lélegeztetés, volumenpótlás). 

SpecifikLis antidotum eddig nem ismeretes, a 
kezelés tüneti. 

Túlzott vérnyomásesés esetén sympatho
mymeticumok {dobutamin vagy dopamin) noradren
alin adása indokolt lehet. 

A bradycardiás ritmuszavart atropin, hatástalan
sága esetén orciprenalin vagy dobuta~in szünteti._ 

A terápia sikertelensége esetén IV. Ca {kalcl
umgluconat 10%) adása mérlegelendó. Ha a 
gyógyszeres terápia nem ér el kielégító eredményt, 
pacemakart kell alkalmazni. 

Eltartás: fénytól védve, (ezért a fil'Tltablettát csak. 
közvetlenül a bevétel előtt ajánlatos a fótiából kivenni). 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4051 (filmtabletta) 
OGYI-T.: 4052 (10 filmtabletta} 

Hatóanyagai közül a szalicilát antiphlogistikus, 
analgetikus, oedemacsökkentő és antirheumatikus 
hatású. Ehhez járul a heparin antiphlogistikus, anti
coagulans hatása. 

A nikotinsav-benzi/észter helyileg hat, tágítja a 
capillarisokat, így javítja a szövetek vérellátását 
e Hatóanyag 

heparincictum 2500 HBD-E 
aethylenglycolum monosalicylicum 5 g 
benzylium nicotinicum 1 ,25 g 
50 mg lemosható kenőcsben. 

e Javallat 
ízületi gyulladások, arthrosis, spondylosis, 

spondylarthrosis esetén feltépő izom- és vé~tagf~j
dalom, izomláz és zúzódás, haematoma, d1stors1o, 
továbbá tendovaginitis, epicondylitis, bursitis, radi
culitis, neuritis, fibrositis, myositls. 
• Ellenjavallat 

A készítmény bármely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. 
e Adagolás 

A fájdalmas testrészt vékony rétegben be
dörzsölni, általában naponta 2-3-szor. Ha a 
bedörzsölés a túl nagy fájdalom miatt nem lehet
séges, elegendő a kenőesőt csak könnyedén a bőr
felületre vinni. 

Az alkalmazás módja mindig' a betegség 
lokalizációjától, ill. a beteg állapotától függ. 
Keringést javító hatása fürdökkel fokozható. 

e Mellékhatás 
Bórirritáció. 

e Figyelmeztetés 
A kenőcs szembe vagy nyálkahártyára ne 

kerüljön, mert erős vérbóséget okoz: alkalmazása 
után kezet kell mosni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Merxjegyzés: + Vn 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3551 

A Baypen az acilureido-p"er::~ici!linek csoportjába 
tartozó félszintetikus, baktericid hatású, széles 
spektrumú antibioticum, mely nagyszámú Gram
pozitív és Gram-negatív kórokozóra hat. 

Hatásos: Escherichia coli, Shigella, Salmonella, 
Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, 
Proteus (indal-pozitív és indal-negatív), Providencia, 
Marganella fajok, Haemaphi/us influenzae, 
Pseudomonas aeruginosa, Neisseria, Streptococ
cus fajok, beleértve a pneumoniae-t, a P-laktamázt 
nem termelő Staphylococcusok, Enterococcus fae
ca/is, Listeria, Corynebacterium fajok okozta fer
tőzésekben. Hatásos klinikailag releváns anaerabak 
pl. Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus, 
Clostridium fajok ellen. 

Nem tartoznak hatásspektrumába a p-laktamáz 
termelő kórokozók. Legionellák, Chlamydiák és 
Mycoplasmák rezisztensek. Baypenre. Valemennyi 
ampicillin-rezisztens Haernaphilus-törzs is rezisz
tens. Ennek ellenére nem áll fenn teljes keresztre
zisztencia. Rezisztens törzsek előfordulhatnak a kö
vetkező kórokozók. kózött: Providencia fajok, 
Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, 
Enterobaefer aerogenes, Escherichia coli és 
Pseudomonas aeruginosa. 
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A Baypen nem szívódik fel orálisan, ezért csak 
parentsralisan adható. lv. injekció után a következő 
szérumkoncentrációkat mérték (n "' 6): 

Szérumkoncentráció {mg/1) 

Adag A beadás utári eltelt id6 

(g) (óra) 

5 perc v. % 1 2 3 4 6 
96 55 28 12 5 2 

3 321 177 126 69 20 9 3 1 
5 558 371 233 124 54 19 6 3 

A Baypen jól penetrál a szövetekbe, a legtöbb 
szervben és testfolyadékban eléri a terápiás koncent
ációt. Agyhártyagyulladás esetén átjut a liquorba. 

Biológiai felezési ideje kb. 60 perc, pro
einkötődése kb. 30%-os .. 

!v. adás után 24 órán belül az adag kb. 55--70%
a a vizelettel, max. 25%-a az epével antibakteriálisan 
aktív formában kiválasztódik. A kb. 10%-os injek
ciós/infúziós oldat hypotoniás (kb. 225 mosmol). 
e Hatóanyag 

500 mg, 2 g ill. 5 g mezlocillinum {nátriumsó formá
"ában) porampullánként Oldószer: aqua dest.pro inj. 
e Javallat 

Mezlocillinre érzékeny baktériumok okozta akut 
vagy krónikus, különböző lokalizációjú és inten
zitású fertőzések. Sepsis, endocarditis, meningitis, 
peritonitis (ezen esetekben lehet kombinált kezelés 
más antibiotikummal). Alsó légúti fertőzés, a 
gyomor-bél rendszer fertőzése, beleértve a salmo
nellosist, epeúti, vese- és alsó húgyúti fertőzés, 
nemi szervek fertőzése, beleértve a gonorrhoeát, 
nőgyógyászati- és szülészeti fertOzések, csont- és 
lágyrész fertőzés, fertőződött égések és sérülések, 
csökkent immunmúködésú betegek fertőzésa vagy 
fertőzés-veszélye, mútéti profilaxis. 

Fenyegető általános bakteriális fertőzés és/vagy 
ismeretlen és kevéssé érzékeny kórokozók, valamint 
felülfertőzések vagy vegyes fertőzések esetén más 
baktericid hatású gyógyszerekkel (pl. amino
glikoziddal) történő kombinált kezelés ajánlott. 
e Ellenjavallat 

Penicillintúlérzékenység. Más p-laktám antibioti
kumokkal (pl. cefalosporinokkal) szembeni túlérzé
kenység esetén ügyeln~-kell a keresztallergia lehe-
tőségére. · 
e Adagolás 

Fefn6ttek és 14 év feletti fiatalkorúak 
Szokásos adag: 
Napi 80-150 mg/ttkg azaz napi 3-szar 2-3 g 
vagy: napi 200-300 mg/ttkg azaz napi 3-szar 

4-5 g vagy 2-szer 1 O g 
Adagolási séma feln6fteknek 

Kórkép Szokásos 
nap! adag 

Magasabb 
napiadag 

Felső húgyúti fertőzések 3-szor 2--3 g vagy 2-szer 10 g 
(pl. pyelonephritis) 3-szor 4--5 g 

A!só húgyúti fertőzések 3-szor -2 3 g 
(pl. urethritis) 

Gonorrhoea 
(egyszeri adagú kezelés)1-szer 1 g 
{gonorrhoea utáni ureth-
ritisben hosszabb keze!és) 

Epeúti fertőzések 

Egyéb fertőzések 

2 3-szor2-3g 

3 szor 2-3 g 
3-szor 4-5 g 

3-szor 4--5 g 

"9Y 
2-szer 10 g 

1-szer 2 g 

3-szor 4 5 g 
vagy 
2-szer 10 g 

2-szer 10 g 
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Adagolás gyermekkorban 
1-14 év 3-szar 75 mg/ttkg/nap 
Csecsemők {3 ttkg felett) 3-szar 75 mg/ttkg/nap 
Újszülöttek (3 ttkg alatt) 2-szer 75 mg/ttkg/nap 
és koraszülöttek 

Adagolási séma 1-14 éves gyermekeknek 
Eletkor Testtömeg (ttkg) Adagolás (g) 

6-14 év 20-40 ,3-SZOL-l,5-3 
2-{) év 13--20 3-szor 1,0--1,5 
1-2 év 10-13 3-szor0,75-1,0 
Csecse:nő 3 hónaptól 5-10 3-szor 0,4--0,75 
Csecsemő 3 hónapig 3~5 3-szor 0.2-0,4 
Újszülött 3 ttkg alatt és 
koraszDlőtt pl. 2,5 2-szer 188 mg 

pl. 2,0 2-szer 150 mg 
pL 1,5 2-szer 113 mg 

Perioperativ profilaxis 

MCitételótti 
első adag* (g) 

Hasi mútét 

Epeúti mútét 
Gyomor mútét 
Appendectomia 
(perforatio, üsz
kösödés után) 
Colorectális műtét•* 

Hasi perforatív 
sérülés** 

Urológiai műtét 

Nőgyógyászali és 
szűlészeti műtét 

Vaginális 
hysterectomia•• 

Császármetszés•• 

2~5 

2-5 
2-5 

adott esetben 
metronidazolla! 

kombinálva 

4~5 

2-5 

4-5 
4-5 

elsősorban 

a köldökzsinór 

Ortopédiai matét 
Csípőízűlet műtét 

Gyermekkori mlltét 
pL: appendectomia 
(perforatio, 

üszkösödés után) 

elszorítása után 
10g 

100 mg/ttkg 

Műtét utáni 

adagolás 

2-szer 2-5 g 8 óránként 
2-szer 2-5 g 8 óránként 
2-szer 2-5 g 8 óránként 

2-szer 4--5 g 8 óránként 

2-szer 4--5 g 8 óránként 

2-10 napig, esetenként 
továbbá 

2-szer 2-5 g 
6-8 óránként 

2-szer 4-5 g 8 óránként 

2-szer 4-5 g 8 óránként 

1-2-szer 10 g 
12 óránként 

2-szer 100 mg/ttkg 
8 óránként 

• Adható az adagtól fűggóen bolus injekcióban, rövid infUz 
ióban vagy tartós -cseppinfűzióban, a narcosis bevezetésekor kb 
30 perccel a mUtét előtt. Ha a mUtét 2 őránál hosszabb, intranper 
atfven egy második adag javallt. 

•• Erősen legyengült betegeknek 3 g egyszeri adag. 
Aszokásos napi adagok a kórokozó érzékenységétól és/Vag 

a kórkép sUiyosságától függóen emelhetők. 
Kivételesen felnőtteknél sor kerűlhet 20 g-nál nagyobb nap 

adag alkalmazására, de a kevésbé érzékeny kórokozókkaltórtén 
fertőzésekben inkább a kombinált terápiát (pl. aminoglikozidokkal 
vagy oxacillinnel} kell előnyben részesíteni. 



Vese és májkárosodás 
Csökkent veseműködésú betegek adagját a károso-
dás mértéke határozza meg. Átlagos 70 ttkg-os fel
nőtt esetén az alábbi adagolás javallt: 

Szokásos 
adag 

Kreatínin-clearance 

>30 r'nl/perc 30-10 ml/perc < 10 ml/perc 

1-2 g szokásos adag aszokásos adag aszokásos adag 
%-e 

3-5 g szokásos adag a szokásos adag a szokásos adag 
'h-e 11-a 

Dializált betegnek elő- és utóadagolásra nincs 
szüksége. 

Csökkent veseműködésú gyermekek esetén 
(kreatinin-clearance >30 ml/perc) adagját a károso
dás mértékének megfelelóen kell megválasztani. 
Terminális veseelégtelenségben a szokásos adag 
felénél többet nem szabad adni. 

Ha a májfunkció csökkenése járul a vesekároso
dáshoz,-a fenti adagokat tovább kell redukálni. Ha 
maaas szérumkoncentráció miatt - hasonlóan más 
pe~cillinekhez - neurotoxikus reakciók (görcsök) 
lépnének fel, a Baypen hemodialízissel eltávolítható. 

Az alkalmazás módja 
lv. injekció vagy infúzió. lm. beadásra az egy

szeri adagok nagy térfogata miatt ritkán kerülhet 
sor. 

A Baypent iv. kb. 10%-os oldatban kell alkalmaz
ni. A porampulla tartalmát a mellékelt oldószerben 
kell oldani. 

Az iv. injekciót 5 ml/perc sebességgel kell beadni. 
Infúzióként iv. rövidinfúzió (kb. 2D-30 perc idő

tartamú) ajánlott, esetleg a Baypen-oldatnak egy 
kompatibilis infúziós oldattal 1:10 arányban történő 
hígítása után. 

Másik lehetőség a tartós infúzió. Annak érdeké
ben, hogy a szérum·ban és aszövetekben nagyobb 
kezdeti koncentrációkat érjenek el, az infúziósoldat 
egy részét - az egyszeri adag feléig - néhány perc 
alatt be lehet fecskendezni. 

A többi infúziós oldatot, esetleg hígítva, 1--4 órán 
át lehet infundálni. (Figyelembe kell venni, hogy az 
infúziós idő megnövekedése kisebb maximális 
szérumkoncentrációt eredményez). 

Kombinált kezelések 
A Baypen oldatot magában kell beadni. kivéve, 

ha más infúziós oldattal és/vagy gyógyszerrel kom
patibilitását igazolták. 

Kompatibilis infúziós oldatok: 1 O "!o-os glükózol
dat 5%-os fruktózoldat Ringer-oldat és izotóiliás 
nátriumklorid-oldat. 

Baypent közvetlenül fel lehet oldani- a Clont iv. 
infúziós oldatban (2-10 g Baypen 100 ml Clon! iv.
ben). 

Az alkalmazás időtartama 
A kezelés időtartamát a fertőzés súlyossága, 

valamint klinikai és bakteriológiai lefolyása határoz
za meg. A kezelést a láztalanná válás, ill. a klinikai 
tünetek megszúnése után legalább 3 napig tovább 
kell folytatni. Streptococcus fertőzések esetén a 
kezelés legalább.10 napig, periOperatív profilaxis
ban maximum 3 napig tartson. 
e Mellékhatás 

Gyomor-bélrendszer 
Esetenként rosszullét, hányás, meteorismus, 

lágy széklet vagy hasmenés. Súlyos és tartós has
menés esetén antibioticum okozta pseudomembra
nosus colitisre kell gondolni, amely életveszélyes le
het. Ebben az esetben a Baypen adását azonnal 
meg kell szakítani és megfelelő kezelést (per os 
vankomicin, nap14-szer 250 mg) kell kezdeni. A pe
risztaltikát gátló gyógyszerek ellenjavalltak. A tüne
tek a kezelést követően hetek múlva is jelentkezhet
nek. A beteget figyelmeztetni kell, hogy ilyen eset
ben újra keresse fel a kezelőorvost 

Túlérzékenységi reakciók 
Esetenként allergiás reakciók léphetnek fel, leg

többször bórreakciók (pl. bőrviszketés, bőrkiütés) 

formájában. 
Csalánkiütés esetén (éz· a penicillinallergia 

azonnali reakciója), a Baypen kezelést abba kell 
hagyni és egyéb penicillinkezelést sem szabad foly
tatni. Egyéb, ritkán fellépő allergiás reakciók: 
eosinophilia, láz, akut interstitialis nephritis, vascu
litis. 

Egyes esetekben a penicillinek adása után élet
veszélyes anaphylaxiás reakciók, sót shock is kiala
kulhat. Ilyenkor aszokásos sürgősségi intézkedése
ket kell megtenni, beleértve az epinefrin (adrenalin) 
azonnali iv. adását, az iv. térfogatpótlást, valamint 
nagy adagban (felnőtteknek 250-1000 mg predni
zolon-ekvivalens) kortikoszteroid iv. alkalmazását. 

Vérképzó és véralvadási rendszer 
Nagy adagokkal történő kezelésben ritkán 

thrombocyta működészavarok, amelyek a vérzési 
idő meghosszabbodásában, purpurák vagy nyálka
hártyavérzések képében jelentkeznek. 

Ilyen mellékhatások nagymértékben beszűkül! 
vesefunkciójú betegeknél lépnek fel. Ha vérzések je
lentkeznek, és ezeknek más okát nem lehet megál
lapftani, a Baypen adását abba kell hagyni. Egyes 
esetekben előfordulhat leukocytaszám csökkenés, 
agranulocytosis, anaemia vagy thrombocytopenia. 
Tartós kezelésben ajánlott a vérképet ellenőrizni. 

Központi idegrendszer 
Nagy iv. penicillin adagok alkalmazásakor, különö

sen csökkent vesemúködés esetén, központi ideg
rendszeri izgalmi állapotok, izomgörcsök jelentkezhet
nek a túl magas liquorkoncentráció következtében. 
Szag- és ízérzési zavarok léphetnek fel, ha a befecs
kendezési sebesség meghaladja a kb. 5 ml/pere-et. 

Helyi reakciók 
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Ritkán thrombophlebitis vagy fájdalom a befecs
kendezés helyén. 

Laboratóriumi értékek változása 
Átmeneti transzaminéz (SGOT, SGPT) vagy alka

likus foszfatáz emelkedés, hypokalaemia, bilirubin, 
kreatinin és karbamid-nitrogén emelkedés, pozitiv 
Coombs-teszt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Nagy adagú heparinnal, orális anticoagulán
sokkal vagy thrombocyta-aggregáció gátlókkal 
történő egyidejű kezelés eselén ajánlott az alvadási 
paramétereket rendszeresen ellenőrizni. 

- Probeneeiddel (magasabb mezlocillin szérum
koncentráció). 
o Figyelmeztetés 

Allergiás reakciékra hajlamos betegek kezelése
kor, pl. asthma bronchiale, szénanátha, urticaria 
esetén a súlyos következményekkel járó túlérzé
kenységi reakciók fokozott kockázata miatl különös 
elővigyázatosság ajánlott. 

Az orvos az elóny/kockázat gondos mérlegelése 
alapján rendelheti terhesség és szaptetás idején. Ez 
különösen az első trimesterre vonatkozik. (Magzat
károsító hatása nem ismeretes, az anyatejbe átjut). 

Hosszantartó vagy ismételt Baypen kezelés szu
perinfekcióhoz vezethet (rezisztens baktériumok, 
sarjadzógombák). 

A ninhidrin próba, a nem enzimatikus vizeletcu
kor reakció, az urobilinogén kimutatás, a fehérje
meghatározás a vizeletben, valamint a Coombs
teszt Baypen kezelés alatt álpozitív eredményt ad
hat. 

A Baypennel inkompatibilisek, és ezért külön kell 
beadni a következő gyógyszereket: aminoglikozi
dok, parenterális tetraciklinek, tiopentál-nátrium, 
prednizolon, prokain ~!o. szuxametoniumklorid, 
noradrenalin. 

Az inkompatibilitás jelei: kicsapódás, zavaros
ság és elszineződés. Injekciókeverékben vagy rit
kábban használt infúziós oldatban sem szabad al
kalmazni a Baypent. mert fennáll az inkompatibilitás 
veszélye. 

Olyan betegek esetében, akiknél súlyos elek
trolitzavarok állnak fenn, a Baypen adagolása mel
lett ügyelni kell a készítmény nátriumtartalmára: 1 g 
Baypen re (megfelel 1,074 g mezlocillin-natriumnak) 
42,61 mg ill. 1,853 mmol natrium számítandó. 

Eltartás: Az injekciós Óldatot lehetőleg közvet-. 
lenül a beadás előtt kell elkészíteni és célszerű 
azonnal felhasználni. Szobahómérsékleten, 25°C
ig 24 óra hosszat megtartja hatékonyságát. Az ol
dat enyhén sárgás szinezódése sem hatékonysá
gát. sem túrhetöségét nem csökkenti. A Baypen 
stabil kompatibilis infúziós oldatokban az infúzió 
időtartamán belül, feltéve, hogy az oldat frissen 
készült az alkalmazás előtt. Csak tiszta oldatok 
használhatók. 
e Megjegyzés: + + Fb 
o Törzskönyvi szám: K - 1015 (0,5 g injekció); 
K- 1031 (2 g injekció); K- 1136 (5 g injekció) 
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A nitrendipin vérnyomáscsökkentő gyógyszer. 
Gátolja a lassan aktiválódó kálcium csatornákat, az 
intracelluláris kalcium-felszabadulást, cs.ö_kkenti a 
cAMP-foszfodieszteráz múködését. aktivá-l}áB. kalci
um-ATP-áz!. A katmodulinnal történő interakció kö
vetkeztében vasodilatatiót és ezáltal vérnyomás
csökkenés! eredményez. 

Vérnyomáscsökkentő hatása általában 24 órán 
át észlelhető, ezért a legtöbb esetben a napi egy
szeri adagolás elegendő. Enyhe Na ürítő diuretikus 
hatása (főleg a kezelés kezdetén) elősegíti a vér
nyomáscsökkentő hatását. A kalcium antagonisták 
cardioprotectív tulajdonságával is rendelkezik. A 
szívre gyakorolt hatása komplex: csökkenti a szív 
elö- és utóterhelését, a szívizom kontraktilitását, 
kismértékben emelheti a szívfrekvenciát, de nem 
befolyásolja a szív ingervezető rendszerének műkö
dését. Növeli az agy, szív és a vesék vérellátását A 
kezelés alatt toleranciával, rebound-jelenséggel és 
orthostasissal nem kell számolni. 
• Hatóanyag 

20 mg nitrendipinum tablettánként. 
e Javallat 

Különbözó etiológiájú és súlyassági fokú hyper
tonia. A hypertonia enyhe és középsúlyos eseteiben 
önmagában manaterápiaként alkalmazható, súlyo
sabb esetekben diureticummal, esetleg béta recep
tor-blockolóval és egyéb antihypertensivummal 
kombinálható. 
Cl Ellenjavallat 

Terhesség, szoptatás. 
e Adagolás 

Individuális. Átlagos napi adagja 20 mg (1 tbl.}. 
a reggeli étkezés után. TerápiáS dózistartománya 
5-40 mg/die. Tartós kezelés során gyakran lehetsé
gessé válik a nitrendipin adagjának csökkentése. 
Krónikus májbetegség és krónikus veseelégtelen
ség eselén a kezdó adag negyed- vagy fél tabletta 
(5 vagy 10 mg). 
e Mellékhatás 

Főleg a kezelés kezdelén fejfájás, az arc kipiru
lása, melegségérzés előfordulhat. A kezelés folyta
tása során ezek a mellékhatások általában elmúl
nak. Fáradékonyság, szédülés, tachycardia is elő
fordulhat. A vizelet mennyisége a kezelés alatt foko
zódhat. Ritkán átmeneti bokaoedema jelentkezhet, 
ennek oka az alsó végtag ereinek kitágulása, amely 
spontán vagy diureticum adására kiürüL 

Mint más vasoactív anyagoknál rendkivül ritkán, 
kb. 15-30 perccel a ·bevétel után a mellkasi 
területen fájdalomérzés, bizonyos körülmények 
között angina pectoris-szerű fájdalmak léphetnek 
fel. Ilyen esetben a Baypress szedését meg kell 



szüntetni amennyiben oki összefüggés gyanítható. 
Alkalikus foszfatáz emelkedése a szérumban elófor~ 
dulhat 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Béta-receptor-blockolóval, egyéb vérnyomás
csökkentő készítménnyel, 

H2-receptor bioekelóval és digoxinnal való 
együttadása körültekintést igényel. 

- Béta-receptor-blockoló együttadása emelheti 
a nitrendipio plazmakoncentrációját, jelentősen 
potenciálhatja a vérnyomáscsökkentő hatását, már
sékelheti a nitrendipin által kiváltott tachycardiát 

- Egyéb antihypertensívumok és H2-receptor
blockolók fokozhatják a nitrendipio vérnyomáscsök
kentő hatását. 

- Oigoxinnal együttadva a Digoxin plazmaszint
je emelkedhet, Digoxin túladagolási tünetek jelent
kezhetnek, ezért a Digoxin adagját nitrendipio keze
lés alatt gyakran csökkenteni kell. 
e Figyelmeztetés 

A nitrendipio kezelés első szakaszában - egyé
nenként meghatározó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A 
továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Túladagolás: Akut túladagolásnál flush, fejfájás, 
vérnyomáscsökkenés, szívfrekvencia-növekedés 
erősebben léphetnek fel. Korai felismerésnél 
gyomormosás orvosi szénnel, extrém vérnyomás
csökkenés esetén noradrenalin! kell a szokásos 
koncentrációban infundálni. 

Nincs specifikus antidotuma, az előtérben álló 
szimptómákra kell a terápiának irányulnia. l. v. kalci
um adása ajánlható. 

Eltartás: fénytól védve. 
e Megjegyzéso + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3708 

A Bebulin TIM 4 a !X. alvadási faktort (Christmas 
faktor) tartalmazza, a friss plazmához képest legalább 
50-szeresen feldúsítva. Egy mg fehérjére számítva 
1-3 NE IX. faktort tartalmaz, amit véradók gyújtött, 
kevert emberi plazmájából állítanak e fő. ABebulin TIM 
4 kis mennyiségű heparint is tartalmaz (legfeljebb 
o, 125 NE heparin 1 NE IX. fakterra számítva). 

A potenciális thrombogenitas elkerülése érdeké
ben rutinszerűen ellenőrzik, nem tartalmaz-e aktivált 
alvadási faktorokat A szokásos terápiás adagban 
nem kell az alvadás aktiválására számítani, ami con
sumptiós coagulopath'lát vagy thromboemboliát 
okozhatna. A felhasznált valamennyi plazma HBs
antigén- és anti~HIV-negatrv. 

Az alkalmazott virusinaktiváló eljárás termék
specifikus gőzkezelés (10 óra, 60 °C-on; 1 óra, 
80°C-on). 
e Hatóanyag 

200 NE, ill. 600 NE, ill. 1200 NE faktor IX. poram
pullánként Oldószer a 200 és 600 NE-hez 10 ml, az 
1200 NE-hez 20 ml injekcióhoz való deszti!lált víz. 
e Javallat 

Olyan véralvadási zavarok terápiája és megelő
zése, amelyeket részben vagy egészben a !X faktor 
hiánya okoz. Hyen betegségek: a 8-haemophilia; 
gátlótestes haemophilia IX faktor inhibitorral: szer
zett IX faktor-hiányállapotok valamennyi formája. 
e Ellenjavallat 

Consumptiós coagulopathia gyanuja, amikor is 
a Bebulin TIM 4 alkalmazása kizárólag az alapul 
szolgáló átalakulási zavar ethárltása után javasol
ható. 
e Adagolás 

LB::baemopbilia 
1. Vérzések 
A:z. adagolás a megbetegedés súlyosságához, 

valamint a vérzéses állapot helyéhez és 
súlyosságához igazodjék. 

A haemophilia súlyassági fokának megál
lapitására a IX. faktor csökkent plazmaszintje szal
gát A:z. 1. táblázat azokat a IX. faktor-kancentráció
kat tünteti fel (a normálérték %-ában), amelyeket a 
vérzés eredményes kezeléséhez el kell érni. A:z. 1. 
táblázatban megadott IX. faktor plazmaszintek el
éréséhez aBebulin TIM 4 adag az alábbi képlet se
gitségével számítható ki (lásd a 2. táblázatot is}: 

1 NE IX. faktor/ttkg a plazma IX. faktorszintjének 
kb. 0,8%-os emelkedését okozza. 

Ez kb. 40%-os in vivo rendeződésnek (recovery) 
felel meg. 

A betegnek a terápia előtti, kiindulási IX. faktor
szintjét a dózis megállapításánál figyelembe kell 
venni. 

A IX. faktor 18-30 órás biológiai felezési ideje 
12-24 óránkénti fenntartó teráplát tesz szük
ségessé. 

Enyhe vérzésekben általában elegendő a kez
dóadag fele 24 órás időközönként; súlyos vérzések 
esetén tanácsos a kezdő adag felének szubsztitúci
ója 12 órás időközönként, hogy ezzel elkerülhető le
gyen a plazmaszintnek 20% alá csökkenése két ke
zelés között 
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A szubsztitúciós terápiát következetesen, a szö
veti vérzés felszívódásáig vagy a teljes sebgyógyu
lásig kell folytatni. 

2. Mútétek 
Az eleklív sebészetben a műtét előtt nem áll fenn 

fokozott IX. faktor átalakulás. A műtét alatt és az azt 
követő első órákban azonban a IX -faktor fokozott fel
használásával kell számolni. 

A szubsztitúciós terápiát 1-2 órávai a bea
vatkozás előtt kell megkezdeni (lásd 3. táblázat). A 
tapasztalatok szerint a műtét után az első napok
ban a szubsztitucióhoz a kezdő adag felére van 
szükség, később a kezdő adag negyede is 
elégséges, 12 órás időközönként. 

A lefolyás ellenőrzésére és a kívánt fenntartó 
adag· meghatározására a IX. faktor plazmaszintjé
nek rendszeres a!vadásanalitikai vizsgálata szüksé
ges. Csak ífy módon lehet a vérzéses recidivákat, a 
másodiagos sebgyógyulást ill. ezek következmé
nyeit megakadályozn!. 

Fogorvosi beavatkozásokban, tonsillectomiában 
és adenotomiában bevált a lissueol-lal történő fib
rinragasztás, IX faktor szubsztitúciójával kombinál
va. Ezzel a kombinált kezeléssei a IX. faktor adage
lását csökkenteni lehet. 

3. Tartós kezelés 
Ha a vérzés-propylaxis érdekében tartós keze

lés indikált, súlyos B-haemophilia esetén hetente 
kétszer 12 NE Bebulin TIM 4 -et adnak ttkg-onként 

ll.. _ _jX_l.akto.Ginbibito.L....O.kozta__gá.116.aoyag~ 
haemophilia 

Azokon a betegeken, akiknek a vérében keringó 
IX faktor-inhibitor fordul elő, szubsztitúciós kezelés 
elvileg csak fenyegető közvetlen vagy közvetett vér
zéses események esetén végezhető. A terápiához 
szükséges plazmaszin~ eléréséhez szakatlan ul 
nagy Bebulin TIM 4 adagokra lehet szükség, mert a 
bejuttatott IX. faktor egy része inaktiválódik. Emellett 
figyelembe kell venni a keringés térfogatterhelé
sét is. 

Függetlenül az inhibitor-titer nagyságától, a !X. 
faktor-inhibitoros betegek szubsztitúciós kezelésére 
bevált a FEIBA alkalmazása (anti-inhibitor fak
torkomplex-készítmény, aminek VII!. faktor inhibitor 
bypass aktivitása van). Igen fontos ezen betegek 
kezelésének ellenőrzése, a szükséges fenntartó 
adag meghatározása, a IX. faktor plazmaszintjének 
rendszeres alvadásanalitikai vizsgálata. 

JII._A_sz:erzett.Jakto.ro.biányállapDto.k...Y.aJamennyi 
formája. 

A szerzett IX.faktor-hiányálfapotokban is érvé
nyesek a terápiás plazmaszint nagyságára és idő
tartamára vonatkazón a B-haemophiliánál közölt 
adatok. A faktor-hiány okától függően azonban kü
lönböző in vivo rendeződéseket (recovery) kell fi
gyelembe venni. 

Így pl. az anticoagulans-kezelés következtében 
kialakult faktorhiányban 60-70% in vivo rendezó
dést (recovery) lehet elvárni, akut hepatitisben ez 
50%-ot tesz ki, míg krónikus hepatopathiákban csak 
20-30%-ot ér el. K-vitaminhiány esetén nemcsak a 
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IX. faktor. hanem a ll. VU. és X. faktor mennyisége is 
lecsökken. ABebulin TIM 4 ezek közül csak a ll. és 
X. faktort tartalmazza, a VII. faktort nem. 

1. tábtázat 

A IX. faktor terápiásan szOkséges plazmaszintje (a plazma 
IX. faktor normál értékének %-ában L_ B-haemophiliánál 

Vérzéses állapot A kezdő 
adaggal 

elérendő 

IX faktor 

plazmaszint 

Enyhe vérzések: 20% 
pl. az lzOietl és 
izomvérzések korai 

szakaszai. onvér-

zések, a szájüreg 

harapási sériilései 

és egyéb sérülések, 
makrohaematuria 

Súlyos vérzések: 40% 
pl. fájdalommal és 

duzzanatokkal kl-

sért haemarthosisok 

vagy haematomák: 

neurológiai kiesési 

tonetek nélküli fejsérülések; 

súlyos traumák !át-
ható vérzés nélkül; 

gastrointestinális 

vérzések; erős hasi 
fájdalmak ill. na-

gyobb sérülések 

Életveszélyes 
vérzések: 

60% 

pl. intracranialis. 

intraabdominális vagy 
intrathoracalis vérzé

sek, nagy sérülések, 
törések 

A fenntartó A terápiás 

terápia 

alatt 
szOkséges 

IX faktor 

p1azmaszint 

30% 

Plazma·szint 

fenntartásának 
szükséges 

időtartama 

1-3 nap 

20--40% 3-4 nap, ill. 
a sebgyógyulás 

befejeződéséig 

40% 10-14 nap, ill. 
a sebgyógyulás 

befejeződéséig 

2. táblázat 
A IX. faktor adagolása NE-ben, abból kiindulva, hogy 1 NE 

IX. faktor/testtömeg-kg 0,8%-os plazmasziflt-emelkedést 

owz 
Testtömeg Plazmaszint emelkedés.% 

kg 

20% 30% 40% 50% 60% 

10 240 360 480 600 720 
15 360 540 720 900 1080 
20 480 720 960 1200 1440 
25 600 900 1200 1500 1800 
30 720 1080 1440 1800 2160 
35 840 1260 1680 2100 2 520 
40 960 1440 1920 2 400 2880 



Testtömeg Plazmaszint-"Gmelkedés,% 

kg 

45 1080 1620 2160 2 700 3 240 

50 1200 1800 2400 3000 3600 

55 1320 1980 264 0 3300 3960 

60 1440 2160 2880 3600 4 320 

65 1560 234 0 3120 3 900 4680 

70 1680 252 0 3 360 4 200 504 0 

75 1800 2700 3 600 4500 5 400 

80 1920 2880 384 0 4 800 5 760 

3. táblázat 
A IX. faktor terápiásan szükséges plazmaszintje mútéteknél 

(a plazma IX_ laktor normál értékének %-ában) 

Mútétek 

foghúzás és 

k"1sebb 

beavatkozások 

MO!étek 

A mútét elót! A mútét után szükséges 

szükséges 

plazmaszint 

40% 

60% 

plazmaszlnt 

40% 1. mútéti napon 

20-40% a sebgyógyulás 

befejezódéséig 

60% 1. mútétl napon 

40% a mútét utáni 1. héten 

20% a mútét utáni 2. héttól 

a sebgyógyulás beleje

zódéséig 

e Mellékhatás 
A Bebulin TIM 4 alkalmazásakor nagyon ritkán 

allergiás reakciókat, mint pl. lázat, urticariás exan
themát, rosszullétet és hányingert észleltek, vala
mint különbözó súlyosságú más anaphylaxiás reak
ció fellépését figyelték meg. 

Súlyos allergiás ill. anaphylaxiás reakciók a 
szubsztltúciós kezelés félbeszakítását tehetik szük
ségessé. 

Az enyhébb reakciókan antihisztaminokkal úrrá 
lehet lenni; a súlyos reakciók kezelése kövesse a 
modern shock-terápia szabályait. Azoknak a bete
geknek, akikról tudott. hogy plazmaszármazékokkal 
szemben túlérzékenyek, megelőzés céljából anti
hisztaminokat lehet adni. 

A IX. faktor-készítményekkel történő kezelés so
rán nagyon ritkán keringő gátlóanyagok keletkez
hetnek, a IX. faktor következményes inaktiválódása 
során. 

A protrombinkomplex faktorainak adása után, 
különösen nagy adagok mellett és/vagy thrombo
sisveszélynek kitett betegeken thromboemboliás tü
netek léphetnek fői. 

A tudomény és technika jelenlegi állása szerint 
az emberi plazmából származó faktorkoncentrátu
mokban valamennyi ismer l és ismeretlen vírus átvi
telének kockázatát abszolút biztonsággal nem lehet 
kizárni. 

A TIM 4 eljárással kezelt készitmények fertőzés
biztonsági vizsgálata során B-hePatitis- vagy non
A/non-B-hepatitis-fertőzést nem állapítottak meg. 

A HIV (HTLV-111/LAV) átvitele kizárt. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem ismert. 

• Figyelmeztetés 
További útmutatás a Bebulin TIM 4-el végzett 

szubsztitúciós kezeléshez. 
Foghúzások, a szájüreg sérülései és tartós orr

vérzések Bebulin TIM-4 kezelése meilett helyi vér
zéscsillapítás! is· meg kell kísérelni. Az ilyen helye
ken történő vérzéseknél antifibrinolyticumok (pl. 
epszilon-aminokapronsav) alkalmazása javasolt. 

Ha egy ízüteti vérzésben kivételesen ízület
punkció válik szükségessé, úgy ezt közvet!enül a 
Bebulin TIM 4 elsó alkalmazása előtt kell elvégezni. 
Máskülönben az alvadékképződés következtében 
nem sikerül az izületi Oreget kellő mértékben 
tehermentesíteni. 

A Bebulin TIM 4 liofilezett állapotban tárolandó 
és csak kőzvetlenül az alkalmazás előtt oldandó fel. 
Az oldatot azonnal fel kell használni. 

Felnyitott üveg tartalmát később nem szabad 
felhasználni. A liofilizátum feloldásakor az alábbiak 
szerint kell eljárni: 

1 . Az oldászert az üvegben szobahómérsékletre 
(legfeljebb 37°C) felmelegfteni. 

2. A védősapkát a liofilizátum és az oldószer 
ovegér61 eltávolítani és mindkét gumidugót fer
tőtleníteni. 

3. A mellékelt átvivőtOt {kettős tű) két műanyag
sapka védi, amelyeket egy "forrasztási pont" pecsé
tel le. Eitordítással a forrasztási pontot oldani és az 
egyik sapkát lehúzni. A szabaddá tett tút az oldó
szeres üveg gumidugójába beszúrni. 

4. Az átvivótű másik sapkáját lehúzni. A szabad 
tűvéget nem szabad megérinteni. 

5. Az oldószeres üveget megfordítani és a kettős 
túszabad végét a túhosszának feléig a liofilizátumos 
üveg gumidugójába beszúrni. A liofllizátumos üveg
ben uralkodó vákuum beszívja az oldőszert 

6. Az oldószeres üveget a tűvel együtt lehúzni a 
liofilizátumos üvegrőL Az oldás folyamatát a liofilizá
tumos üveg enyhe lengetésével gyorsítani. 

7. A liofilizátum teljes feloldása után a mellékelt 
levegőztető tűt beszúrni, amire az esetleg keletke
zett hab összeesik. A levegőztető tút eltávolítani. 

Alkalmazás 
1. A csomagban mellékelt szűrőtúról csavarás

sal a védősapkát eltávolítani, a tűt egyszerhasznála
tos fecskendére felhelyezni és az oldatot a fecsken
débe felszívni. 

2. A fecskendőt a szűrótűról leválasztani és az 
oldatot a csomagban mellékelt tűvel (ill. a perfúziós 
készülékkel) lassan (legfeljebb 2 ml/perc sebesség
gel) intravénásan befecskendezni. 
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Más feloldási technika alkalmazása esetén a be
fecskendezésnél szűrőt kell közbeiktatni, megaka
dályozandó, hogy a még oldatlan részecskék (ha 
sürgősségi esetben az oldatnak gyorsan rendelke
zésre kell állnia) vagy a dugóból kiszúrt gumiré-

szecskék a gyógyszeroldattal együtt beadásra ke
rüljenek (mikroemboliák veszélye miatt). 

Eltartás: 2-8 °C között. 
A termék szavatassági idején belül 6 hónapon át 

szabahőmérsékleten (legfeljebb 25 °C) tárolható. 
Célszerű a ·csomagoláson feljegyezni azt az idótar
tamot. mialatt ·a készítményt nem hútve táro!ták. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 914 (200 NE injekció); 
K- 915 (600 NE injekció); K- 916 (1200 NE injek
ció) 

BECLOCORT rllite áero's:ZÓI (1 O rlll) 
seC:I.ocoRTtört~<a~roszói(io ;"l) 
POLFA '-'- , ATGkődoi'l03É!A01' 

Lokális gyulladásgátló glükokortikoid, mely 
gátolja a fehérvérsejtek és a szöveti macrophagok 
gyulladásos válaszreakcióit, csökkenti a kapillárisok 
permeabilitását, a lymphocyták, a monocyták, az 
eosinophil és basophil granulocyták számát. A 
hatás kifejlődése időigényes, ezért akut esetben 
(status asthmaticus) a tünetek megszüntetésére 
nem alkalmas. A klinikai tünetek jelentős javulása 
1-4 hét után következik be. Gyorsan szívódik fel, a 
plazmafelezési ideje 15 óra. 
e Hatóanyag 

O,üiO g ill. 0,050 g beclomethasonum dipropi
onicum palackonként 

A Becloeort mite szelepének egyszeri meg
nyomásával 50 f.lg, ilL a_~ec!ocort forteból 250 11g 
hatóanyagtartalmú permet távozik a palackból. Egy 
palackból 200 adag permetezhető ki. 
o Javallat 

Asthma bronchiale, krónikus bronchitis asth
matikus komponenssel. 

A Becloeort mite aeroszol lokálisan, nasalis 
sprayként allergiás rhinitisben. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, 
bronchiectasia, status asthmaticus. 

óvatosan adható: terhesség (különösen az elsö 
trimeszter), továbbá szoptatás időszakában, vala
mint bakteriális, gombás és vírusos eredetű száj- és 
légúti fertőzések esetén. 
• Adagolás 

a) Orálisan inhalá/va Bectocort mite aeroso! 
Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek 

naponta 4-szer 1-2 belégzés (200 )lg-400 J.J-g). 
6-12 éves gyermekeknek naponta 2-3-szor, 

esetleg 4-szer 1-2 belégzés (100 )-lg-300 f.lg, eset
leg 400 11g/nap ). 

12 éves kor alatt egy nap alatt a mite aeroszol
ból B belégzésnél (0,4 mg) többet alkalmazni nem 
ajánlatos. 
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Becloeort forte aeroszol: Súlyos esetekben fel
nőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek naponta 
2-3-szor 1 belégzés (500 )lg-750 p.g). 

Felnőtteknek egy nap alatt a forte aeroszolból 4 
belégzésnél (1 mg) többet alkalmazni nem szabad. 

b) Lokálisan, intranasafisan alkalmazva 
Allergiás rhinitis kezelésére felnőtteknek és 6 

éven felúti gyermekeknek a Becloeort mite aeroszol
ból mindkét orrlyukba 2-szer naponta-2 va·gsr-4-szer 
1 adag (2DO·J.J-g/nap) intranasalisan. Az adag a to
vábbiakban a beteg állapotának megfelelóen csök
kenthető. 

e Mellékhatás 
Előfordulhat orr-, száj- és torokszárazság, felső 

légúti candidiasis, soor. Ritkán bőrkiütés, köhögés, 
bronchospasmus. 

Igen magas napi adag (1,6 mg) 1 hónapon át 
történő alkalmazását követően a kora reggeli plaz
makortizol-szint csökkenését (HPA~supressio) ész
lelték. 
e Figyelmeztetés 

12 éves kor alatti gyermekeknek kizárólag a 
Becloeort mite aeroszol adható. 

Candida albicans fertőzés esetén párhuzamo
san antimycotikus terápiát is kell alkalmazni. 

Soor kialakulását kivédendő, az inhalatic után 
célszerű a beteg száját vízzel gondosan kiöblíteni. 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2004 (mite aeroszol) 

K - 2005 (forte aeroszol) 

RICHJE;R,, .· •.. •. 

Sedativ, sympatholytikus és vagolytikus hatású 
kombinált készítmény. 

Az 1-hioszciamin csökkenti az idegrendszer foko
zott parasympathikus tónusát, ezáltal csökkenti agas
trointestinalis rendszer fokozott malilitását és miri
gyeinek fokozott secretorikus aktivitását. Oldja a bron
chospasmus! és kifejezett antiernetikus hatása is van. 

Az ergot-alkaloid komponens szabályazza és 
csökkenti a sympathikus vegetatív aktivitást Hatására 
a vérnyomás és szívfrekvencia csökkenése, a palpitá
ciós tünetek megszűnése következik be. Különösen ki
fejezett a hatása, amennyiben a sympathikus túlsúly 
hátterében hyperthyreosis is szerepeL A pajzsmirigy 
hormonok ugyanis fokozzák a katekolaminok hatását. 

A harmadik komponens a butobarbital, amely 
sedatohypnotikus hatása révén csökkenti a subcor
ticalis központok ingerlékenységét, továbbá mér
sékli a gyomorbéltraktus tonusát 
• Hatóanyag 

O, 1 mg 1-hyoscyaminium sulfuricum, 0,3 mg 
secalis comuti alkaloidae tatales ( ergotoxinban kife
jezve), 30 mg butobarbitalum drazsénként 



O Javallat 
Vegetatív zavarok, hyperhydrosis, tachycardia, 

vasoneurosis, hyperthyreosis, dysmenorrhoea, 
asthma bronchiale. 
e Ellenjavallat 

Glaucoma, prostatahypertrophia. 
o Adagolás 

Naponta 3-szar 1-2 drazsé, kúraszerú adago
lásban is. 
e Mellékhatás 

Huzamos szedés eselén a szem alkalmazkodá
sa csökkenhet, ami a gyógyszer elhagyása után 
spontán megszúnik. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége és me ly adagolási módon történő 
alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. 

A gyógyszerrel egyidejűleg alkoholt fogyasztani 
tilos! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2711 

O Hatóanyag 
250 mg tribuzonum tablettán ként. 

o Javallat 
Akut köszvényes roham, spondylarthritis anky

lopoetica és egyéb serenegatív spondartritisek, 
rheumatoid arthritis akut fellángolása. 
e Ellenjavallat 

Pirazolonérzékenység, vérképzőrendszer meg
betegedése (leukopenia, thrombocytopenia, anae
mia). máj- és vesebetegségek, gyomor- és nyom
bélfekély, a beteg anamnézisében szerepló gas
trointestinalis gyulladás, súlyos vagy perzisztáló 
dyspepsia. Oedemakészség, fennálló oedema. 
Szívritmuszavar, vitium cordis, myopathia cordis 
chronica, hypertonia. Pajzsmirigy-dysfunclio. Ter
hesség, szoptatás, gyermekkor. 
e Adagolás 

Individuális, a betegség típusától és a beteg 
állapotától függ. Kezdő adagja napi 1 g (4-szer 
1 tabi.), súlyos esetben napi 1,5 g (3-szar 2 tabi.). 
Az állapot javulásával ez az adag 250-500 mg-ra 
(napi 1-2 szer 1 tabi.) csökkentendő. 
e Mellékhatás 

Gyomorpanaszok, - fájdalom, esetleg fekélyes 
elváltozások az emésztócsatorna nyálkahártyáján, 
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folyadékretenció, huzamosabb ideig tartó szedése
kor a vérzési idő meghosszabbadása és vérképző
rendszeri zavarok, máj+ és vesekárosodás. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- orális antidiabeticumokkal (hypog!ycaemia 

veszélye); 
- orális anticoagulánsokkal (anticoaguláns 

hatás növekedése); 
- sza!icilátokka!, szu!fonamidokkal, cytosta

ticumokkal, fenitoinnal, uicerogén és hepatotoxikus 
szerekke! (hatásukat fokozza); 

- a máj mikroszomális enzimjeit serkentő 

szerekkel (hatásukat csökkenti); 
- anabolikus szerekke! (növelik a tribuzon aktív 

metabolitjainak szérumszintjét); 
- kolesztiraminnal, antacidumokkal, ilL más, a 

vizeletet alkalizáló szerekkel, valamint imipraminnal 
(a tribuzon hatékonyságát csökkentik). 

Nem adható együtt más hasonló toxicitású (el
sősorban vérképzórendszer-károsrtó) készftmény
nyef. 
e Figyelmeztetés 

Egy kezelés legfeljebb 14 napig tarthat, utána a 
vérkép, thrombocytaszám, vizelet és májfunkció el
lenőrzése szükséges. Ha egyidejűleg Syncumar 
vagy egyéb orális anticoaguláns adása is szüksé
ges, úgy az utóbbiból a szokásos adag felét vagy 
harmadát kell csak adni, és az alvadsási időt Quick
teszttel kell ellenőrizni. Ha a beteg már előzőleg 
Syncumart vagy egyéb anticoagulánst szedett, elő
ször csökkenteni kell ennek adagját. úgy, hogy a 
Quick-teszt értékei az élettani értékek 50-60%-ára 
emelkedjenek, és csak ezután kezdheló el a 
Benelazon adása. A Syncumar vagy más orális anti
coaguláns adagja ezután a Quick-teszttel végzett 
rendszeres ellenőrzés eredményeinek megfelelóen 
módosítandó. 

Hasonló óvatosság és a vércukorértékek gyako
ri ellenőrzése szükséges Benelazon és orális antidi
abetikumok együttes alkalmazása eselén is. 
a Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 883 

A benfoliamin lipoidoldékony, aktivált 81-vitamin 
származék, melynek számos előnye van a tiaminnal 
szemben. Orálisan adagolva nemcsak íztelen, 
szagtalan, de jóval resistensebb a tiamináz bontó 
enzimmel szemben; felszívódása 3-5-ször kedve
zőbb. 

Nagyobb arányban (2..:_5-szörös mennyiségben) 

alakul át biológiailag aktív koenzimmé, tiamindifosz
fáttá (TPP), azaz kokarboxilázzá, amely a szénhidrát 
anyagcserét befolyásolja. 

Nagy dózisban sem vált kí anaphylactoid reak
ciókat; szedésekor nem alakul ki a tiamin terápiára 
jellemző kellemetlen testszag; a bélperistalticát a 
tiaminnal ellentétben nem gátolja, hanem kismérték
ben serkenti a simaizmok működését. 
e Hatóanyag 

50 mg benfotiaminum drazsénként 
a Javallat 

8 1-vitamin hiány pótlása. Diabetes mellitus, mér
gezések és alkoholizmus által kiváltott idegrendsze
ri bántalmak. Rheumás bántalmak adjuváns kezelé
se, izületi és izomfájdalmak, kimerültség, reconva
lescentia. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
• Adagolás 

Felnőtteknek: naponta 3-4-szer 1 drazsé. 
6 éven aluli gyermekeknek: naponta 1-2-szer 

1 drazsé. 
A drazsékat szélrágás nélkül kevés folyadékkal 

kell bevenni. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Magas hőmérsékleten, valamint magas ned
vességtartalmú környezetben az anyag színvál
tozást mutat. 
e Megjegyzés: +V n • 
e Törzskönyvi szám: K~ 1595 

BEfíi.Al"E HS 250 NEii~ieKi:ióJ.•···· 
(J;porampUIIa+ 1x1Prl\lf ..... 

BERIATE.HSsöONEinjE'I<:c\ió' 
•(1 pcirampuíla+1 x.2ll.fnif .. 

BERlATE ·Hs 1000 NEilfel<ció ·.·.······ ......•.. .! ......... : 
(1 porampulla +;1 x30ml),· 

HOECHST/BEHRING WERKE 

~ 'Atb:_k3~?s'02B::q_oE 

Human Vl!l faktor koncentrátum, a V!lf faktor 
molekula (F VIII:C) specifikus részét dúsflottan tar
talmazó, Intravénasan alkalmazható készítmény. A 
VIli faktor hiánya, ill. haemophilia A betegségben 
használható. A készítmény vírusinaktiválása: vizes 
oldatban 60 °C-on 1 o órán át. 

Egészséges véradók HBsAg-negatív és anti-HIV 
l negatív plazmájából készül. A plazma GPT aktivi
tását is meghatározzák. 

Amennyiben ennek értéke a normális felső hatá-
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rának kétszeresét meghaladja, a plazmát nem hasz
nálják fel. 
e Hatóanyag 

250, ill. 500, ill. 1000 NE faktor VII!. (Összprotein 
50-110 mg, ill. 100-220 mg, ill. 210-450 mg poram
pullánként 

Oldószerampulla: 1 O ml, ill. 20m!, ill. 30 ml injek
cióhoz való desztillált víz.) 
e Javallat 

Veleszületett és szerzett faktor VIli hiány (közép
súlyos vagy súlyos haemophilia A eseteiben vérzés 
kezelése, illetve vérzési okozó beavatkozás eselén 
a vérzés megelőző befolyásolása). 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
o Adagolás 

Az adag nagysága a faktor VIli hiány mértékétól, 
illetve a vérzés nagyságától, helyétót függ. 

A faktor Vl!l mennyisége a következöképpen 
határozható meg: 

1 NE/ttkg Beriate HS a VIli faktor aktivitást a nor
málérték kb. 2%-ával növeli. 

A táblázatban feltüntetett vérzésekben a VIli fak
tor szintje - a normálérték százalékában kifejezve -
a közölt időtartam alatt a normálérték %-ában 
megadott szintnél ne legyen alacsonyabb. 

A beadan dó mennyiséget mindig a klinikai haté
konysághoz kell igazftani. ami pl. azt is jelentheti, 
hogy a számítottnál nagyobb kezdő adagra lehet 
szükség. 

Az alvadási paraméterek folyamatos ellen
őrzése szubsztitúciós terápia esetén - főként na
gyobb műtétek során - elengedhetetlen. 

Az alkalmazás módja 
Az oldat előállítása: 
1. Az oldászert 20-37 °C-ra melegítjük. 
2. A szárazanyagat és az oldőszert tartalmazó 

ampullák sapkáját eltávolítjuk. 
3. Mindkét ampulla gumidugójának a felszínét a 

mellékelt alkoholos törlővel feltótlenítjük. 
4. A transzfer-sze! hullámos részét az oldósze

res arnpuliába szúrjuk. A transzfer-sze! másik végé
ről a védőtokot eltávolítjuk, az oldószeres arnpuJlát 
megfordítjuk, és a túl - annak érintése nélkül - a 
szárazanyagat tartalmazó arnpuliába szúrjuk. A vá
kuum az oldószer! a hatóanyagat tartalmazó ampul
láb8. szfvja. Az oldószeres ampullát és a transzfer
szetet eltávolítjuk. 

5. Az ampulla lassú lengetésével a szárazanyag 
teljesen-feloldódik. Az erős rázás kerülendO. Tiszta, 
illetve enyhén opaleszkáló oldatot kapunk. 

Az alkalmazás m6dja 
Az oldat efőá!lrtása: 
1. Az oldászert 20-37 °C-ra melegítjük. 
2. A szárazanyagat és az oldószer! tartalmazó 

ampullák sapkáját eltávolítjuk. 
3. Mindkét ampulla gumidugójának a felszínét a 

mellékelt alkoholos törlővel feltótlenítjük. 



4. A transzfer-szet hullámos részét az oldósze
res arnpuliába szúrjuk. A transzfer-szet másik végé
ről a védőtokot eltávolítjuk, az oldószeres ampullát 
megfordítjuk, és a tűt - annak érintése nélkül - a 
szárazanyagat tartalmazó arnpuliába szúrjuk. A vá
kuum az oldószart a hatóanyagat tartalmazó amiJul
lába szívja. Az oldószeres ampullát és a transzfer
szetet eltávolítjuk. 

5. Az ampulla lassú lengetésével a szárazanyag 
teljesen feloldódik. Az erős rázás kerülendő. Tiszta, 
illetve enyhén apaleszkáló oldatot kapunk. 

A vérzés 

1. izületi vérzés 
Gyomor- bélvérzés 
Szájüregi harapásos 
eredetú vérzés 
Kisebb sérülések, 
amennyiben a lokális 
kezelés hatástalan 

2. Izomvérzés 
Nagyobb sérülés 

Kisebb mútét 
(pL foghúzás) 

3. Koponyaüri-, 
hasüregi-, 
mellkasi vérzések 
Közepes műtét 
Csonttörés 

4. Nagymútét 

Injekció 

A terápiához 
szükséges 
faktorVI!l:C 

vérszint 

10--20% 

20--30% 

30--50% 

50% felett 

A terápiához 
szükséges 

vérszint 
fenntartásának 

időtartama 

2--3 nap 

3--4 nap 

4-14 nap, ill. a 

sebgyógyulás 
befejeztéig 

14-21 nap, ill. a 
sebgyógyulás 

befejeztéig 

1. Az egyszer használatos szúrő csomagelását 
kinyitjuk. Az egyszer használatos fecskendőt a szú
rőre helyezzük és a csomagolásból kivesszük. 

2. A védőtokot a hegy érintése nélküllehúzzuk. 
A szúrőt az oldatot tartalmazó arnpuliába szúrjuk és 
belenyomjuk. 

3. Az oldatot lassan felszívjuk (ismételt injek
ciózáskor a szúrót az arnpuliában kell hagyni). 

4. Az oldatot lassan (max. 4 ml-t percenként) 
infúziós szerelék vagy megfelelő injekciós tű segít
ségével intravénásan adjuk be. 

Ügyelni kell arra, hogy a teli fecskendába ne 
kerüljön vér! 

Infúzió (nagyobb mennyiség alkalmazása 
esetén). 

A készítményt a fentieknek megfelelő módon kell 
feloldani, és egyszer használatos (szúrőbetétes) 
transzfúziós szerelék segítségével lassan infun
dálni. 

e Mellékhatás 
Ritkán allergiás reakció, hőemelkedés. 
Enyhe reakció esetén: kortikoszteroidok és 

antihisztaminok. Súlyos reakció (anaphylaxiás 
shock) esetén:.A készítmény adását azonnal abba 
kell hagyni. Az állapot súlyosságától függően: 
azonnal epinefrin adandó lassan, iv., kiegészítve 
nagy adagú kortikoszteroiddal lassan iv., folya
dékpótlás, oxigén. Allergiára hajlamos betegek
nek megelőzés céljából kortikoszteroid és anti
hisztamin. 

Masszív kezelés esetén hypervolaemia (ker
ingési túlterhelés) tüneteire ügyelni kell. Ritka 
eseteben a faktor VIII:C-vel szemben gátló 
antitestek keletkezhetnek. 

A Beriate HS kis mennyiségben vércsoport
isoagglutinineket tartalmaz. Ennek - enyhe és 
középsúlyos vérzések kezelésében szokványos 
adagok mellett - nincs klinikai jelentősége. 

Gyakori vagy igen nagy adagú egyszeri adás 
alkalmával (pl. specifikus VIli. faktor elleni 
antitestek jelenléte miatt) haemolysisre utaló 
klinikai tünetekre, illetve A, B vagy AB vércsoportú 
betegek esetén csökkenő haematokrit értékre 
figyelni kell. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

A kórkép előfordulásának ritkasága miatt nők 
esetében terhesség és szoptatás alatt történt alkal
mazásról még nincs megfelelő tapasztalat. 

Amennyiben a beteg vérében a VIli. faktor C:-vel 
szembeni antitestek mennyisége emelkedett, a 
terápiás hatás elmaradhat ("gátlótest-haemophil
ia"). Ebben az esetben megkísérelhető a gátló 
antitesteket nagy adagú Vlll. faktor C: adásával 
ellensúlyozni. Az előállítási technológia alapján, a 
tudomány jelenlegi ismeretei szerint, a szerzett 
immunhiány-betegség {AIDS) kórokozójának 
átvitelére vonatkozó rizikó a biztonsággal határos 
valószínűséggel kizárható. 

Klinikai vizsgálatok bizonyltották, hogy a 
Beriate HS 1000 sem HIV-1, sem HIV-2 fertőzést 
nem viszi át. 

Emberi vérből előállított gyógyszerkészitmények 
esetében fertőző betegségek átvitele kórokozók út
ján - beleértve a máig ismeretleneket is - nem telje
sen valószínűtlen. Ez érvényes a non-Nnon-8-
hepatitisre. 

A klinikai vizsgálatok során nem hepatitis B-t, 
sem non-Nnon-B hepatitist nem észleltek. 
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Eltartás: 2 és 8 °C között. A feloldott készítményt 
3 órán belül fel kell használni. 
o Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1792 (250 NE injekció); 
K -1793 (500 NE injekció); K -1794 (1000 NE injek
ció) 

. . . . ..... 
BÖEHRINGER·;·ING.ELHEiiííi 

·c:::<\.f_t;:k~d:;·~~~'~:i<o~: 

e Hatóanyag 
6,3 mg ipratropium bromatum monohydricum 

(megfelel 6,00 mg vízmentes hatóanyagnak).15 mg 
fenoterolium bromatum (21 g-os) palackonként Az 
adagolószelep egyszeri lenyomásakor 0,02 mg 
ipratropium bromatum és 0,05 mg fennteraium bro
matum hatóanyag távozik a palackból. 
e Javallat 

Asthma bronchiale, krónikus spastikus bron
chitis, emphysemás bronchitis, a tüdő hörgőspas
mussal járó megbetegedései. 

Antibiotikus, mucolytikus, kortikoszteroidos és 
sós aeroszolterápia előkészítése (.tüdőnyitás") és 
alátámasztása. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. A 
terhesség első három hónapjában csak különösen 
gondos orvosi ellenőrzés mallett alkalmazható. 
e Adagolás 

Felnótteknek és 6 éves kor alatti gyermekeknek 
intermittáló és tartós kezelésre általában naponta 3-
szar 1-2 belégzés. Akut rohamban 2 belégzés, 
szükség esetén 5 perc után még 1-2 belégzés. 
e Mellékhatás 

Könnyű ujjremegés, nyugtalanságérzés, szív
dobogásérzés, szájszárazság. Ha a permet a szem
be kerül. múló, könnyú accomodatios zavar léphet fel. 

Túladagolás esetérf kézremegés, hányinger, 
szapora szívverés, systolés vérnyomás emelkedés, 
diastolés vérnyomásesés, esetleg extrasystolék elő~ 
fordulhatnak. Szorongás, izgatottság és az arc kipi
rulása jelentkezhet 

Néhány esetben a belégzésnél enyhe köhögési 
inger léphet fel, amely mély, nyugodt légzéssei elke
rülhető. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- béta-blockolókkal (hatáscsökkenés); 
- más béta-adrenerg szerekkel, anticholin-

ergikumokkal vagy xantin~származékokkal (a hatás 
erősödhet). 
fil Figyelmeztetés 

Adása óvatosságat igényel thyreotoxicosis, 
myocardialis insufficientia, angina pectoris, arrhyth
mia, magas vérnyomás fennállása, ill. hypertrophiás 
billentyú melletti aortabillentyú-szúkület esetében. 
Glaucomások vagy prostata-túltengésben szen
vedők, az anticholinerg hatás miatt, csak alapos 
körültekintés mellett kaphatják. 

Más sympathomimetikus kezelésben részesülők 
kezelésekor az esetleges additív cardiovasculáris 
hatással számolni kell. 
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A szérum káliumszintjének esetleges, adagtól 
függő csökkenése miatt - különösen tartós 
adagoláskor - rendszeres laboratóriumi ellenőrzés 
indokolt. 

Röviddel a szülés előtt alkalmazva a fájások 
csökkenhetnek, a terhesség meghosszabbadása 
következhet be. 

Gyermekek csak felnőttek felügyele.!e __ mellett 
alkalmazhatják. 
8 Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 1194 

A Berotec 0,2 mg aeroszol hatóanyaga a 
fenoterol, igen hatásos bronchodi!atator asthma 
bronchialeban és más esetekben, amikor reverzi
bilis bronchus szűkúlet alakul ki (pl. emphysemá
val társuló, ill, anélküli krónikus obstructiv bron
chitisben). Az inhalációval bejuttatott fenoleral 
profilaktikusan alkalmazva, megakadályozza a 
fizikai terhelés által kiváltott bronchia!is obstruc
tiót. 

Erősen bronchoszelektív, nagyhatású szer, mely 
a ~2-adrenerg receptorok stimulációja útján oldja a 
bronchusok görcsét. A hízósejtek cAMP-szintjének 
emelésével gátolja a bronchospasztikus mediátorok 
felszabadítását. Ezáltal az azonnali (!. tfpusú) 
allergiás reakciók manifesztációját is megakadá
lyozza. A csillószórők mozgási frekcenciájának 
stimulálásával fokozza a bronchusokban a nyálka
transzportot, és ezáltal elősegíti a légutak fiziológiás 
tisztulását. 

A gyógyszer beiégzése után az elért vérszint és 
a farmakodin~miás hatásidő görbe alakulásaközött 
nincs korreláció, ezért a légutakra gyakorolt hatásra 
lehet következtetni. 
• Hatóanyag 

0,2 mg fenoterolum bromatum adagonként; 60 
mg fenoleraium bromatum (300 adag) - adagoló
szelepes palackonként 
e Javallat 

Akut asthmaroham tüneti kezelése. Fizikai ter
helésre fellépő asthma bronchiale megelőzése. 
Asthma bronchiale és más reverzibilis légúti 
obstructiós állapotok (pl. krónikus obstructív bron
chitis) tüneti kezelése. Ilyenkor egyidejű gyulladás
gátló terápia mérlegelendó. 
e Ellenjavallat 

Hypertrophiás obstructiv cardiomyopathia, ta
chyarrhythmia. 



Fenoterol hydrobromiddal, lll., az inaktív hajtó
gázzal szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

Feln6/teknek és 6 éves kor feletti gyermekeknek 
1. Akut asthmaroham esetén 

Általában 1 adag belégzése elegendO az 
azonnali tünetmentesség kialakítására. Ha 5 
perc után a légzés számottevóen nem javult, 
egy következő, második adagot kell 
belélegezni. Ha a roham két adag után sem 
szúnik meg, további adag belégzése válhat 
szükségessé. A beteget figyelmeztetni kell 
arra, hogy ilyen esetekben azonnal orvoshoz, 
vagy a legközelebbi kórházhoz kell fordulnia. 

2. Fizikai terhelés által kiváltott asthma profílaxi
sára 
Alkalmazásonként 1-2 adagot szabad 
belélegezni, naponta legfeljebb 8 belégzés
nyi összadag eléréséig. 

3. Asthma bronchiale és más reverzibilis légúti 
szúkűfetek eselén 
Ha ismételt belégzések szükségesek, akkor 
minden egyes alkalmazáskor 1-2 adagot 
szabad belélegezni. 

A maximális napi adag nem haladhatja meg a 
napi 8 adag belégzését. 

Gyermekeknek csak felnött segítségével szabad 
alkalmazni. 

Azoknak a betegeknek, akik rendszeres {32-ago
nista terápiát igényelnek - különösen azoknak, 
akiknél túladagolási probléma állhat fenn - kisebb 
dózisú {32-agonista készítmény {pl. Berodual aero
szol) alkalmazása ajánlatos. 
• Mellékhatás 

Gyakran finom izomtremor, izgatottság. Ritkáb
ban tachycardia, szédülés, palpitatio, fejfájás. Igen 
ritkán- különösen túlérzékeny betegeken -helyi ir
ritáció és allergiás reakciók is előfordulhatnak. Mel
lékhatások jelentkezésekor a gyógyszer adagját 
csökkenteni kell. 

Néhány esetben - más brochodilatatorokhoz 
hasonlóan - köhögés. Igen ritkán paradox bron
choconstrictio is előfordulhat. 

A {32-agonista hatású készítmények potenciálisa 
súlyos hypokalaemiát okozhatnak. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

[3-szimpatomimetikumok, anticholinerg hatású 
gyógyszerek, xantin-származékok és kortikoszteroi
dok fokozhatják a fenoterol hatását. 

Az egyidejűleg adott egyéb {3-sympatho
mimeticumok, szisztémás keringésben íutó anti
cholinerg szerek, ill. xantin-származékok a mel
lékhatásokat fokozhatják. 

Expectoransokkal és dinátriumkromoglikáttal 
kapcsolatban gyógyszerkölcsönhatások nem 
ismertek. 

[3-blockolók egyidejű alkalmazásakor a Berotec 
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0,2 mg aeroszol hatása veszélyes mértékben 
csökken. 
e Figyelmeztetés 

Más syimpathomimetikus bronchodilatátorokat a 
Berotec 0,2 mg aeroszollal együtt csak szigorú 
orvosi felügyelet mellett szabad alkalmazni. 

Csak előny/k.ockázat gondos mérlegelése .után 
adható- különösen magasabb dózisban - diabetes 
mellitus, friss myocardialis infarctus, súlyos 
organikus szív- és érrendszeri betegség, hyper
thyreosis esetén. 

Akut, gyorsan súlyosbodó dyspnoe esetén 
azonnal orvoshoz kell fordulni. 

Tartós kezeléskor 
- Tünetorientált kezeléssei szemben előnyben 

kel! részesiteni a tervszerű kezelést. 
- Főleg rendszeres alkalmazáskor a beteg 

állapotát időnként újra kell értékelni, és szükség 
esetén gyulladáscsökkentő kezelést (p!. kortikoid, 
inhaláció) kell bevezetni a légúti gyulladás 
megszüntetése és hosszantartó károsodások el
kerülése céljából. 

Ha a bronchiális obstr.uctio fokozódik, nem 
helyes, sót veszélyes egyszerUen emelni a [3 2-ago
nista dózisát (pl. Berotec 0,2 mg aeroszolt) és az 
ajánlott legmagasabb adagnál nagyobb adagokat 
alkalmazni. 

A nagy mennyiségben alkalmazott {3 2-agonista 
{pl. Berotec 0,2 mg) a rendszeres ellenőrzés 

során az asthma tüneteinek javulását idézheti elő, 
pedig eközben maga a betegség, a krónikus 
obstructiv hörgőgyulladás fennáll, vagy akár 
súlyosbodhat is. Ebben az esetben gyulladás
csökkentő kezelés indokolt, nehogy a beteg 
életveszélybe kerüljön. 

Esetenként súlyos hypokalaemia keletkezhet {32-

agonista kezelés közben. 
Különösen figyelmet kell fordítani erre súlyos 

asthmában, ahol ezt a tünetet fokozzák a xantin 
készfbnények, szteroidok és diureticumok együttes 
adása. 

Ezen felül a hypoxia súlyosbíthatja a 
hypokalaemia szívritrnusra való hatását. Ilyen 
esetekben a szérum kálium meghatározás igen 
fontos. 

Terhesség: Hosszútávú megfigyelések arra utal
nak, hogy a {32-agonisták a terhességben nem okoz
nak mellékhatást, bár a fenoterol alkalmazásakor 
folyamán. A Berotec 0,2 mg aeroszol méhkontrak
cióra gyakorolt inhibitorikus hatását számításba kell 
venni. 

Szoptatás ideje alatti hatását eddig még nem 
vizsgálták. 

Túladagolás 
Tünetei: kipirulás, ujjremegés, hányinger, nyug

talanság, tachycardia, palpitatio, szédülés, fejfájás, 
a systolés vérnyomás emelkedése a diastolés 

nyomás Csökkentésével, mellkasi nyomásérzés, 
izgatottság, esetenkén extrasystolék. 

Kezelése: szedatívumként használhatók a szelek
tív !3 1-receptor blockolók; azonban a bronchusgörcs 
lehetséges fokozódására gondolni kell és a gyógy
szer adagját asthma bronchialeban szenvedó 
betegekben gondosan kell megválasztani. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 971 

BETACíO'gr~lluláli p'qfl(<':\fer~r{. 
{50 g) . . .... 

A gyomornyálkahártya egyes megbetegedései 
során a parletális sejtek múködése csökkenhet vagy 
teljesen megszúnhet, melynek következtében a 
gyomornedv sósav és pepszin tartalma is csökken. 
A Betacid granulátum a hiányzó pepszint és sósa
vat (betain-klorid) pótolja. 
e Hatóanyag 

10,0 g pepsinum és 40,0 g betainium chioratum 
50,0 g granulátumban ill. 0,2 g pepsinum, 0,8 g 
betainium chioratum {0,19 g azaz 5,2 mmol sósav) 
1 g granulátumban. 
e Javallat 

Hypaciditással, anaciditással járó megbetege
dések. 
• Ellenjavallat / 

Hyperaciditás, ulcus Pepticum. 
• Adagolás 

Egyéni beállítást igényel. Átlagos adagja: 
- feln6fteknek 1-2 csapott mokkáskanál, 
-gyermekeknek 1 csapott mokkáskanál, 
- csecsem6knek% csapott mokkáskanál granu-

iélt porkeverék, amelyet %-1 dl vízben oldva, étke
zés közben vagy után kell bevenni {1 csapott mok
káskanál 0,7 g, 1 teljes mokkáskanál1,2 g és 1 pú
pozott mokkáskanál 2,4 g granulált porkeveréknek 
felel meg). 
e Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Anaciditás esetén a malignus elváltozást (carci
noma ventriculi) ki kell zárni. 

Eltartás: szobahómérsékleten (15-25 °C), ned
vességtól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYl-T 4134 
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Betainra és sósavra hidrolizál, 1 g-ja 40 csepp 
híg sósavnak felel meg. A gyomornedv pH-ját savas 
irányba változtatja. 
e Hatóanyag 

100 mg pepsinum, 400 mg betainum chioratum 
tabletténként 
e Javallat 

Achylia gastrica (anaemia perniciosában is), 
anaciditás, hypaciditás gastrogen diarrhoea, 
erjedéses dyspepsia. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt. 
8 Adagolás 

Feln6tteknek 1-2 tabi., gyermekeknek 1 tabi., 
csecsem6knek% tabi., %-1 dl vízben oldva étkezés 
közben vagy után. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Lásd Betalid granulált porkeverék. 
Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtól 

védve. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 1547 

Széles spektumú antimikroblalis készítmény: 
bactericid, virucid, fungicid, protozoicid. 
• Hatóanyag 

1 hüvelykúp 200 mg polyvidonum iodatum-ot 
{IPV-jód komplexet) tartalmaz. 
e Javallat 

Akut és krónikus vaginitisek; vegyes fertőzések, 
nem specifikus fertőzések (Gardnerella vaginalis), 
gombás fertözések, trichomonas fertőzések. 
e Ellenjavallat 

Jódallergia, hyperthyreosis, dermatitis herpeti
forrnis Duhring, radioaktív jódkezelés előtt. 

Alka_lmazása a terhesség 3. hónapjától és a 
szapiatás alatt is kerülendó, illetve csak egyéni mér
legelés alapján jöhet szóba, állandó orvosi 
ellenőrzés mellett. 
e Adagolás 

Átlagos alkalmazása 14 napon keresztül napi 1 
kúpot este lefekvés elótt mélyen a hüve!ybe 
helyezni. A fertőzéstól függóen alkalmazható napi 
kétszeri alkalommal és hosszabb ideig is. 



o Mellékhatás 
Jódérzékenység eselén irritáció léphet fel, 

amely ritka és átmeneti jellegU. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Higany tartalmú fertőtlenítőszerekkel együtt nem 
alkalmazható! 
e Figyelmeztetés 

Nem-manifest hyperthyreosis gyanúja esetén 
és más pajzsmirigy megbetegedésben (különö
sen idősebb betegeknél) a Betadine hüvelykúp 
csak szigorú orvosi ellenőrzés mellett alkalmaz
ható. 

Eltartás: hűvös helyen, nedvességtől. hótól 
védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3757 

BETADINE kenőcs (20 g) 

EG IS ATC kÓci:'-tíöákGú2 

Széles spektrumú antimikrobális készitmény: 
baktericid, virucid, fungicid, protozoicid. 
• Hatóanyag 

1 g kenöcs 100 mg polyvidonum iodatum-ot 
(PVP-jód komplexet) tartalmaz. 
e Javallat 

Égések, metszett, vágott és horzsolt sebek, 
trophikus fekélyek (ulcus cruris, decubitusok), bőr
fertőzések és felűlfertőzött dermatosisok. 
e Ellenjavallat 

Jódallergia, hyperthyreosis, dermatitis herpeti
forrnis Duhring, továbbá radioaktív jódkezelés előtt. 

Alkalmazása a terhesség 3. hónapjától és a 
szoptatás alatt is kerülendó, illetve csak egyéni mér
legelés alapján jöhet szóba, állandó orvosi 
ellenőrzés mellett. 
e Adagolás 

Naponta többször a beteg bórfelületet vékonyan 
bekenni. 
e Mellékhatás 

Jódérzékenység esetén irritáció léphet fel, 
amely ritka és átmeneti jellegű. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Higany tartalmú fertótlenítőszerekkel, benzoe 
linkturával együtt nem alkalmazható! 
e Figyelmeztetés 

Nem-manifest hyperthyreosisban és más, pajzs
mirigy megbetegedés eselén (különösen. idősebb 
betegeknél j a Betadine kenőcs csak orvosi utasítás
ra és ellenőrzés mellett alkalmazható. 

Újszülöttek és csecsemők. kezelésére csak 
komoly megfontolás eselén a pajzsmirigy funkciós 
vizsgálatok elvégzése után alkalmazható. 

Eltartás: 25°C alatti szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3756 

A metoprolol [11 (cardioszelektív)·receptor b\oc
koló, béta-receptor stimuláló hatás nélkül. 

Intravénásan szívritmuszavarok kezelésére al
kalmas, különösen supraventicularis tachyarrhyth
miákban. 

Paroxysmalis pitvari tachycardiában szenvedó 
betegeknél lehelóvé teszi a normális sinus ritmus 
visszaállítását vagy a kamrai tekveneia csökken
tését. Pitvari fibrilláció és flattern esetén a metopro
lo\ nemcsak csökkenti a kamrai frekvenciát, de 
néhány esetben a sinus ritmust is visszaállíthatja. 
Ezenkívül csökkenti a kamrai extrasystolék számát. 

A metoprolol terápiás adagban kevésbé szűkíti 
a perifériás ereket és a bronchiolusokat, mint a nem
szelektív bétablockolók. Így a metoprolol obstruktív 
tüdőbetegségben szenvedó betegnek is adható. 
Ritka esetben a légúti ellenállás mértéke növeked
het metoprolol adásakor, de a nem-szelektív béta
blackalókkal történő kezeléssei ellentétben a légúti 
ellenállás növekedése könnyen ellensúlyozható 112 
stimuláns adásával. 

A metoprolol felezési ideje 3-5 óra. Metoprolol 
kevésbé hat az inzulin termelésre és a szénhidrát 
anyagcserére mint a nem-szelektív szerek. Nem vál
toztatja meg jelentösen a hypoglycaemiára adott 
cardiovascularis reakciót és nem nyújtja meg az 
eredeti állapot visszaállításához szükséges időt 
sem. Következésképpen a metoprolol diabetes mel
litusban alkalmazható. 

A bétablackaló hatás időtartama dózis-függő. 
20 mg iv. adott metoprolol felezési ideje egészséges 
emberekben 6 óra. 
e Hatóanyag 

1 mg/ml metoprololium tartaricum 5 ml-es 
ampullában. 
• Javallat 

Szívritmuszavarok, különösképpen supraven
tricularis tachyarrhythmiák. 
e Ellenjavallat 

ll. lll. fokú AV-black. 
Pangásos szívelégtelenség, klinikailag jelentős 

sinus bradycardia, "sick-sinus" syndroma, cardio
gen shock, súlyos perifériás artériás keringési 
zavarok. 
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Tapasztalatok hiányában metoprolol nem javallt 
azon myocardiális infarctusos betegeknek, akiknél 

jelentős bradycardia jelentkezik, P-Q értékük 0,24-
nél nagyobb, systoles vérnyomásuk kisebb, mint 
100 Hgmm vagy súlyos szívelégtelenségben szen
vednek. 

Metoprolol vagy származékaival szembeni 
ismert érzékenység. 
e AdagoláS 

Kizárólag intravénásan adható. 
Kezdetben 5 mg (5 ml), 1-2 ml/perc alatt bead

va. Ez az adag megismételhető 5 perces időközök
ben mindaddig, amíg a megfelelő hatás létrejön. 
Ehhez rendszerint 10-15 mg szükséges. (10-15 mg 
= 2-3 ampulla). 20 mg (20 ml = 4 ampulla) vagy e 
feletti mennyiség nem valószínű, hogy további terá
piás eiö:lyt jelent. A kezelés alatt a vérnyomást és 
az EKG-t ellenőrizni kelL 
e Mellékhatás 

Központi idegrendszer: ritkán fáradtság, szé
dülés, fejfájás. 

Paraesthesia, izomgörcs. 
Cardiovascufáris: ritkán bradycardia, testtartási 

zavarok (néha ájulás). 
Ritkán szívelégtelenség, palpitatio, szivritmus

zavarok. 
Raynaud-jelenség, oedema, praecardialis fáj

dalom. 
Ritkán szív vezetési zavarok, súlyos perifériás 

keringési zavarokban szenvedó betegek esetében 
gangraena. 

Psychiatria: ritkán depressio, éberség csök
kenése, álmosság vagy álmatlanság, rémálmok. 
Ritkán személyiségzavarok. 

Gyomor-bélrendszer: ritkán émelygés, hányin
ger, hasi fájdalom, hasmenés vagy szék-rekedés. 
Ritkán szájszárazság, c/ májfunkciós értékek meg
változása. 

Bórtünetek: ritkán bórpír (csalánkiütés for
májában, psoriasis jellegűés dysphorias bőrelvál
tozások). Ritkán photosensibilitás, növekvő izzadás, 
hajhullás. 

Légzőszervi: ritkán nehéz légzés terhelés 
esetén. Ritkán bronchospasmus azon betegek 
esetében is, akiknek korábban nem volt obstruktív 
tüdóbetegségük. Ritkán rhinitis. 

frzékszervek: ritkán látászavarok, száraz vagy 
gyulladt szem, conjunctivitis, fülzúgás. 

Anyagcsere: ritkán súiYnövekedés. 
Vérkép: ritkán thrombocytopenia. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Más vérnyomáscsökkentő szerekkel együtt 

adható. 
óvatosan adható: 
- ganglion blockofókkal, béta-blockolókkal, 

MAO gátlókkal (hatás fokozódás); 
- kalciumantagonistákkal (egymás hatását 

kiegészítheti vagy erősíti); 
- kinidin és amiodaron típusú antiarrhyth

micumokkal (ezek negatív inatrop és chronotrap 
hatása erősödik); 
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- inhalációs anaestheticumokkal (cardiode
pressív hatás fokozódik); 

- rifampicinnel (metopro!ol plazma koncentrá
ciója nő); 

cimetidinne! (metoprolol plazmaszíntje 
csökken); 

- indometacinnal (vérnyomáscsökkentő hatás 
romlik); 

- antidiabeticumokkal (azok újra beálliTasa szük
ségessé válhat). 
e Figyelmeztetés 

Általában obstruktív tüdőmegbetegedésekben 
szenvedő betegeknek béta-blackaló nem alkal
mazható. Azon esetekben azonban, ahol más 
megfelelő gyógyszerek nem adhatók vagy ezek 
hatástalanoknak bizonyúltak cardioszelektív meto
prolol adható. A legalacsonyabb, de még hatásos 
adagot kell alkalmazni és a beteg ~2 stimuláns 
adásával restabilizálható. 

Béta1 receptor blockoló adása esetében a szén
hidrát anyagcserébe történő beavatkozás rizikója 
és a hypoglycaemia elfedésének a veszélye kisebb, 
mint más nem-szelektív béta-blockolók adásakor. 
Szívelégtelenség esetében a metoprolollal kezelt 
betegeket a kezelés előtt és alatt kompenzélni kell. 
Igen ritkán a meglévő enyhe fokú AV vezetési rend
ellenesség esetleg kifejezettebbé válhat (mely eset
leg AV-blockhoz vezethet). Amennyiben a beteg 
bradycardiája növekszik, a metoprololt alacso
nyabb dózisban kell adni, vagy fokozatosan csök
kenteni kell adagját. 

A metoprolol a perifériás artériás keringési be
tegség tüneteit elmélyíthetl, elsősorban a vérnyo
máscsökkentő hatás következtében. Ha phaeochro
mocytomában szenvedó beteg kapja a metoprololt, 
akkor egyidejűleg alfa-blockoló adása szükséges. 

Máj-cirrhosis esetében a metoprolol biohaszno
suiása növekedhet. 

Mútét előtt az anaesthesiológus orvost tájékoz
tatni kell, hogy a beteg béta-blackalól szed. Koráb
ban orális kezelésben részesült betegeknél a 
gyógyszer adásának hirtelen megszakítása elkerü
lendő. Ha lehetséges, a metoprololt fokozatosan tíz 
napon át kell csökkenteni úgy, hogy az utolsó 6 na
pon át napi25mg-ot kapjon a beteg. Azon betege
ket, akik ischaemiás szívbetegségben szenvednek, 
az elvonási időszakban külőnös figyelemmel kell kí
sérni. 

A béta-blackelót szedő betegek esetében az 
anaphylaxiás shock súlyosabb tűneteket okozhat. 

H8. a systoles vérnyomás 100 Hgmm alatt van, 
intravénás rnetoprololt csak különleges elővi

gyázatossággal lehet adni, mivel fennáll a veszély, 
hogy az iv. adott gyógyszer további vérnyomás 
esést okozhat (pl. arrhythmiák esetében). 

Terhesség és szoptatás. Ha a gyógyszer adása 
feltétlenül szükséges, a metoprolol alkalmazható 
terhesség és szoptatás alatt, azonban annak 



tudatában hogy, mint a vérnyomáscsökkentók, a 
béta-blockolók is okozhatnak mellékhatásokat pl. 
bradycardiát a magzatban és az újszülöttben, 
valamint az anyatejjel táplált csecsemőben. 

Amennyiben a szoptató anyát a metoprolol átla
gos adagjával kezelik, az anyatejból felszívódott 
metoprolol mennyisége elhanyagolható a béta
blackaló hatás szempontjábóL 

Azokat a betegeket, akik egyidejűleg ganglion 
blockolókat, egyéb béta-blackalókat (pl. szem
csepp), vagy MAO gátlókat szednek, ellenőrizni kell. 

Ha klonidin és béta-blackaló együttes adásakor 
a kezelést meg kell szüntetni, a béta-blockoló 
visszavonása mindig néhány nappal előzze meg a 
klonidinét. 

Figyelmet kell fordítani a lehetséges negatív 
inatrop és chronotrap hatásokra, ha a metopro!ott 
kalcium antagonista/vagy antiarrhytmiás szerekkel, 
különösen ha verapamll-típusú iv kalcium antago
nisiával együtt adják. 

Béta-blackaló erősitheti az antiarrytmiás szerek 
negatív inatrop és negatív chronotrap hatását chini
din típusú vegyületek és amiodaron esetében. 

Béta-blackaló terápiában részesülő betegek 
esetében az inhalációs anaesthesia fokozza a car
diodepressiós hatást. Enzim indukáló és blockoló 
szerek befolyásolhatják a metoprolol vérszíntjét. 
Metoprolol plazma koncentrációja rifampicin hatás
ra csökken és emelkedhet eimelidin adásakor. 
lndomethacin együttes adásakor az antihypertensiv 
hatás csökkenhet. Adrenalin adásakor a cardiase
lektiv béta-blackaló lényegesen kevésbé befolyá
solja a vérnyomást, mint nem-szelektív szerek. 
Antidiabeticumok adagját ismételten be kell állítan i. 

Metoprolol csökkentheti egyéb gyógyszerek 
kiürülését (pl. lidokain). 

Túladagolás 
Túladagolásból következő mérgezés súlyos 

hypotensiót, sinus bradycardiát, atrioventricularis 
blokkol, szfvelégtelenséget, cardiogen shockot, 
szívmegállást, bronchospasmus!, tudatzavart (eset
leg comát), hányingert. hányás! és cyanosis! 
okozhat. Alkohol, antihypertensiv szerek, chinidin és 
barbiturátok együttes fogyasztása súlyosbítja a 
tüneteket. 

A túladagolás első tünetei a gyógyszer bevétele 
után 20 perc és 2 óra között jelentkeznek. 

Kezelésére hánytatást, gyomormosás! kel! 
végezni. Súlyos hypotensio, bradycardia és 
küszöbön álló szívelégtelenség miatt 13 1 izgatót (pl. 
prenalterol) kell adni intravénásan 2-5 perces 
időközökben a megfelelO hatás elérésig. Ha ez nem 
áll rendelkezésre, atropin szulfátot kell adni 
intravénásan, vagus bioekelása végett. 

Ha a megfelelő hatás nem jött létre, dopamin!, 
dobutamint metaraminolt vagy noradrenalin! kell adni. 

Glucagon 1-10 mg-os adagban szintén adható. 
Pacemaker esetleg szükséges lehet. Broncho-spas-
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mus elkerülése Céljából 132 stimulánst lehet adni 
intravénásan. 

Figyelembe kell venni, hogy az antidoturnak 
ilyenkor szükséges adagja lényegesen magasabb, 
mint az ajánlott terápiás adagok. 

Eltartás: fénytől védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1815 

A metoprolol elsősorban az adrenerg J31-recep
torokon ható bétablackaló készítmény. Béta-recep
tor stimuláló (intrinsic sympathomimetikus) aktivitás
sal nem rendelkezik. A magas vérnyomást mind 
álló, mind fekvő helyzetben kifejezetten csökkenti. 
Orthostatikus hypotensio! nem okoz és az elektrolit 
háztartást nem befolyásolja. Angina pectorisban 
csökkenti a rohamok számát és növeli a fizikai tel-
jesítményt. ' 

A Betaloe adható indokolt esetben asthmás 
betegeknek is. A légúti ellenállás értéke ritkán 
növekszik alkalmazása után. Ez a növekedés azon
ban - ha előfordul - ellensúlyozható 132 stimuláns 
adagolásával. 
e Hatóanyag 

1 DO mg metoprololium hydrogentartaricum 
tablettánként. 
o Javallat 

Hypertonia enyhe és középsúlyos eseteiben 
magában, súlyos esetekben diureticumokkal és 
egyéb antihypertensivurnakkal kombinálva. 

Angina pectoris. 
Szívritmuszavarok: sinus tachycardia, paroxys

malis supraventricularis tachycardia, irreguláris 
tachycardia, essentialis keringési hyperkinesis. 
e Ellenjavallat 

ll. és ll!. fokú AV-black, szfvelégtelenség, car
diogén shock, bradycardia (60/perc szfvfrekvencia
érték alatt). A készítmény iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Egyéni beállítást igényel. 
Hypertonia: 100-200 mg (1~2 tabi.) naponta, 

reggel egy adagban vagy két részre elosztva: 
reggel és este. Egyes esetekben szOkséges lehet a 
fenti adag növelése vagy egyéb hypotensiv szerrel 
való kombinálása. 

Angina pectoris:.100-200 mg (1-2 tabi.) eloszt
va reggel és este; súlyos esetekben ez az adag nö
velhető 300-400 mg-ig (3-4 tabi.). 

Ritmuszavar: naponta 100 mg (1 tabi.), elosztva: 
reggel és este: ha szükséges napi 200-300 mg-ig 
(2--3 tabi.) növelhető. 

e Mellékhatás 
Fáradtság, alvászavar, gastrointestinalis tüne

tek, bradycardia. Általában enyhék és ritkán jelent
keznek. Ritkán: nem specifikus bórreakció vagy a 
végtagokban hidegérzés. Sok esetben átmenetlek 
vagy az adaQ csökkentésével megszúnnek. - Örök
letes gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- kalcium antagonista típusú koszorúér

tágítókkal (egymás hatását kiegészíthetik vagy 
erősíthetik). 

e Figyelmeztetés 
A kezelést fokozatosan kell befejezni. Hirtelen 

megszakítása - kOlönösen ischaemiás szív
betegség esetén - a beteg állapotát akutan ront
hatja. 

Mútét esetéri a Betaloc- kezelést az anaesthesia 
előtt legalább 48 órával meg kell szüntetni. 

Asthmás betegek kezelésekor j32-stimulans 
együttadása válhat szükségessé. 

A Betaloe nem adható szívelégtelenségben, ki
véve, ha azt egymagában a frekvencia növekedése 
idézte elő. Egyébként a beteget előzetesen kom
penzáljuk digitálisszaL diureticummal és vasodilatá
torral. 

(A digitálisz által kiváltott szívkontraktilitás
növekedést nem befolyásolja.) Inzulindependens 
diabetes maiiitusban szenvedő betegek kezelése
kor - más béta-blockolókhoz hasonlóan - fokozott 
elővigyázatosság szOkséges. 

Túladagolás esetén: 1-2 mg atropin iv. adása 
szükséges. Ha ezután sincs megfelelő javulás, vér
nyomásemelő szereket PJ-· noradrenalin!, dopamin! 
(dobutamínt) lehet adni. · 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3610 

BETAtÓClZOKi1ÖO mg 
relardtabletta(3dxJ 

ASTRA 

A metoprolol cardioselectiv j31 -receptor blocko
ló, mely intrinsic sympathomimetikus és membrán
stabilizáló hatással nem rendelkezik. 

Gátolja az emelkedett sympathikus aktivitás által 
okozott cardialis hatásokat. 

Hypertoniás betegek vérnyomását mind álló, 
mind fekvő testhelyzetben csökkenti. 

Angina pectorisban csökkenti a rohamok 
számát és növeli a beteg fizikai teljesítóképességét. 

Szívinfarctust követően alkalmazva csökkenti a 
reinfarctus esélyét. 

155 

Terápiás dózisban a metoprolol perifériás 
ereket ill. bronchiolusokat szúkító hatása kevésbé 
kifejezett, mint a nem selectiv J3-blockolók esetén. 

A metoprolol kevésbé befolyásolja az inzulinter
melést és a szénhidrát anyagcserét, mint a nem 
selectiv 13-blockolók. 

Nem befolyásolja jelentősen a hypoglycaemiára 
kialakuló cardiovascularis válaszreakciót és nem 
nyújtja meg szignifikánsan a hypoglycaemiáseraham 
idejét. 

A Betaloe ZüK tartós hatású, szabályozott fel
szívódású tabletta többszáz mikropelletben (kis
mértékű szemcse) tartalmazza a metoprolol
szukcinátot. A metoprolol felszabadulása a szem
csékból egyenletesen történik, mintegy 24 órán ke
resztül. Mivel a metoprolol a bélcsatorna teljes 
hosszában felszívódik, a Betaloe ZOK tabletta 24 
órán keresztül állandó, egyenletes plazmaszintet 
biztosít. 

A metoprolol a májban metabolizálódik. A 
metabolitoknak klinikai hatás szempontjából nincs 
jelentőségük. 

A bevett adag kb. 5%-a változatlanul ürül a 
veséken át. Csökkent vesemúködés eselén a meto
prolol biztonságosan adható és az adag 
módosftása nem szükséges. 

A májműködés zavara befolyásolja a metoprolol 
eliminációját, súlyos májkárosodás esetén az 
adagokat csökkenteni kell. 
o Hatóanyag 

95 mg metoprololium succinicum, ami 1 OD mg 
metoprolol tartarétnak felel meg retard tablet
tánként 
e Javallat 

Hypertonia. Angina pectoris. Szívrltmuszavarok, 
főleg supraventricularis tachycardia. Szívinfarctus 
utáni állapotban fenntartó kezelésre. Palpitatioval 
járó funkcionális szívpanaszok. Migrain profilaxis. 
e Ellenjavallat 

Másod- vagy harmadfokú atrioventricularis 
black, decompenzált szívelégtelenség, klinikailag 
jelentős mértékű sinus bradycardia, sick-sinus syn
droma, cardiogen shock, súlyos periféfiás artériás 
keringési zavar. Túlérzékenység a metoprolollal és 
származékaival szemben. 

A kisszámú, rendelkezésre álló tapasztalat sze
rint nem adható metoprolol szfvinfarctusban, ha a 
pulzusszám kisebb 45/percnél, a P-0 idő hosszabb 
mint 0,24 sec: valamint, ha a systolés vérnyomás ér
téke alacsonyabb 100 Hgmm-né! és/vagy súlyos 
szíveiéQtelenség esetén. 
o. Adagolás 

A készítményt minden indikáció esetén naponta 
egyszer kell alkalmazni. Reggel, lehetőleg reggeli 
közben folyadékkal, szétrágás nélkOl kell bevenni. 

Az adagolás! egyénileg kell beállítani. A szaká
sos adagok a következők: 

Hypertonia: Enyhe és középsúlyos hyper-



toniéban 50 mg naponta egyszer. Azoknak a bete
geknek, akik az 50 mg dózisra nem reagálnak, a na
pi adagot 100 vagy 200 mg-ra lehet emelni, vagy 
egyéb antihypertensiv gyógyszerrel kombinációban 
adni. A napi maximális adag a 400 mg-ot ne halad
ja meg. 

Angina pectoris: 100-200 mg naponta egyszer. 
Súlyos esetben a dózis napi max. 400 mg-ra növel
hető. 

Szívritmuszavarok: 100-200 mg napi egy alka
lommal. Szükség esetén a dózis napi max. 400 mg
ra növelhető. 

Szívinfarctus utáni állapot, fenntartó kezelés: 
Szakésos adagja 200 mg naponta egyszer. 

Palpitatióva.l járó funkcionális szívpanaszok: 100 
mg naponta egyszer. Szűkség esetén a dózis napi 
max. 400 mg-ra növelhető. 

Migrain profilaxis: 1 OD-200 mg naponta egy 
alkalommal. 
e Mellékhatás 

Idegrendszer: Fáradtság, szédülés, fejfájás, rit
kébban paraesthesia és izomgörcsök fordulhatnak 
elő. Ritkán depresszió, figyelemzavarok, aluszé
konyság, álmatlanság, rémálmok. Egyes esetekben 
személyiségzavarok. 

Keringés: Bradycardia, posturalis hypotonia 
{esetenként syncopéval}. Szfvelégtelenség, palpita
tio, szívritmuszavarok, Raynaud-syndroma, oede
ma, szívtáji fájdalom. Igen ritkán ingerületvezetési 
zavarok, korábban fennálló perifériás keringési 
zavarok esetén gangraena. 

Gyomor-bélrendszer: Ritkán hányinger, hányás, 
hasi fájdalom, hasmenés, székrekedés. Egyes 
esetekben szájszárazság, májfunkció-eltérések. 

Bór: Ritkán bőrpír, urticaria, psoriasiform és dys
trophiás bórlaesiók. Fényérzékenység, fokozott 
verejtékezés, hajhullás. 

Légzószervek: Ritkán effort dyspnoe, még 
ritkábban bronchospasmus {ismert obstructiv tüdő
betegség nélkül is!) rhinitis. 

Érzékszervek: Ritkán látászavarok, szem
szárazság, kötőhártyagyulladás, fülzúgás. 

Anyagcsere: Ritkán súlygyarapodás. 
Vérkép: Ritkán thrombocytopenia. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem adható együtt: 
- iv. verapamilla!, ill. egyéb veraparnil típusú iv. 

antiarrhythmicumokkal (asystolia veszélye); 
-MAO inhibitorraL 
Óvatosan adható: 
- antiarrhythmicumokka!, verapamil- és dilti

azem-típusú kalcium-antagonistákkal, parasympa
thomimeticumokkal {hypotonia, bradycardia, AV
black veszélye); 

- digitalisz-glikozidokkal (bradycardia, inger
vezetési zavar veszélye; a digitalisz pozitív inatrop 
hatását nem befolyásolja); 

- nitrátokkal, egyéb antihypertensiv szerekkel 
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(főleg guanetidin, rezerpin, a-metil-dopa, klonidin, 
guanfacin típusúak) (hypotonia és/vagy bradycar
dia veszélye); 

- központi idegrendszerre ható szerekkel (pl. 
hypnoticumok, tranquvillánsok, ·tri- és tetraciklikus 
antidepresszánSok, neuroleptikumok) és alkohollal 
{hypotonia vesZélye); 

- narkoticumokkal (cardiodepi"essiv hatás); 
- a- és 13-mimetikus hatással rendelkező sympa-

thomimeticumokkal (hypertonia, kifejezett bradycar
dia, esetleges szívmegá!lás veszélye); 

- klonidinnel {hypertoniás. krízis~ léphet fel a 
klonidin elhagyása után; ha a két szert együtt adják, 
a metoprolol elhagyása után a klonidint még néhány 
napig feltétlenül szedni kell); 

- ergetaminnal {érszúkítő hatás fokozódása), 
- 132-sympathomimetikumokkal (J3-b!ockoló hatás 

csökkenése); 
- nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel (pl. 

indometacin); 
- ösztrogénnel {metoprolol antihypertensiv 

hatása gyengülhet); 
- oralis antidiabeticumo~kal, inzulinnal (hypogly

caemiás hatásukat fokozhatja, továbbá a hypogly
caemia tüneteit elfedheti); 

-kurare-típusú izomrelaxansokkal (neuromuscu
laris blökád fokozódása); 

- H2-blockolókkal (főleg cimetidin) (metoprolol 
hatása fokozódik a magasabb plazmaszint miatt); 

- rifampicinnel, barbiturátokkal (metoprolol 
hatása csökkenhet a hepatikus metabolizáció 
fokozódása miatt}. 

Ganglionbénítókkal, egyéb J3-blockolóval (pL 
szemcsepp) történő egyidejű kezelés csak fokozott 
ellenérzés mellett végezhető. 
• Figyelmeztetés 

Amennyiben a metoprololt asthma bronchiale
ban szenvedő betegnél kell alkalmazni, !32-agonista 
alkalmazása {tabletta és/vagy aerosol) vagy a már 
korábban szedett j32-stimuláns gyógyszerek dózisá
nak módosítása válhat szükségessé. 

Diabetes mellitusban szenvedő betegek esetén 
a szénhidrát anyagcserét gyakrabban kell 
ellenőrizni, szükség esetén az inzulin, ill. oralis 
antidiabetikumok adagját módosítani kell. 

Szívelégtelenség esetén csak előzetes kompen
zálás után kezdhető el a metoprolol terápia, és a 
kompenzált állapotot a kezelés időtartama alatt is 
mindvégig fenn kell tartani. 

Nagyon ritkán a tennálló enyhe AV vezetési 
zavar súlyosbodhat, AV-black alakulhat ki. 

A metoprolol a perifériás artériás keringési 
zavarok tüneteit fokozhatja. 

Phaeochromocytomában szenvedő beteg keze
lése során csak a-blockolóva! együtt adható. 

Májcirrhosis esetén a biohasznosulás mértéke 
megnóhet. 

Sebészi beavatkozás előtt az anaesthesiológust 
tájékoztatni kell a metoprolol alkalmazásáról. 

A rnetoproloit fokozatosan, egyre csökkenő adagok 
alkalmazásával kell elvonni, mintegy 10 napon keresz
tül. Coronaria betegek kezelése esetén a terápia 
megszüntetése fokozott ellenőrzést igényel. Metoprnlol 
terápiában részesülö betegek esetén az anaphylaxiás· 
shock súlyosabb formában jelentkezhet. 

Terhesség: csak az elóny/I<Ockázat szigorú mér
legelése után adható. Ha a terhesség folyamán 
adása elkerülhetetlen, a magzatot, ill. a szülést kö
vető néhány napig az újszülöttet igen gondosan kell 
obszerválni, mert az uteroplacentáris keringés csök
kenése befolyásolhatja a magzat fejlödését, brady
cardiát, légzésdepressiót, hypotoniát, hypogly
caemiát válthat ki. 

Szoptatás: Bár terápiás adagban történő szedé
se esetén a metoprolol csak igen kis mennyiségben 
jut át az anyatejbe, a csecsemót fokozottan kell elle
nőrizni {bradycardia léphet fel.) A járművezető ké
pességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzé
sét befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatá
rozni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége mellett 
szabad jármüvet vezetni vagy baleseti veszéllyel já
ró munkát végezni. 

Túladagolás tünetei: hypotensio, sinus bradycar
dia, atrioventricularis black, szívelégtelenség, car
diogen shock, szívmegállás, bronchospasmus, esz
méletvesztés, coma, émelygés, hányás, cyanosis. 

Alkohol, antihypertensivumok, kinidin, ill. barbi
turátok együttes fogyasztása esetén a felsorolt 
tünetek fokozódhatnak. 

A túladagolás első tünetei a bevételt követő 20 
perc - 2 óra között jeleny<.:eznek. 

Kezelése: Hánytatás, gyomormosás. Súlyos 
hypotensio, bradycardia, valamint fenyegető szív
elégtelenség esetén j3 1-stimuláns vagy atropin iv. 
adása szükséges. 

Amennyiben a hatás nem kielégító, dopamin, 
dobutamin, ill. noradrenalin adható. 

Glukagon1-10mg-os adagban szintén hatásos 
lehet. Esetleg pacemaker bevezetése válhat szük
ségessé. A bronchospasmus! iv. j32-stimulánssal 
lehet megszüntetni. 

Az antidoturnak a szokásos terápiás adagnál 
nagyobb dózisban lehetnek szűkségesek. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 30 oc alatt. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4236 

Hatóanyaga a betahistin a hisztamin szintetikus 
orálisan hatékony analógja. A Betasere alkalmazási 
területe a Meniére-kór és a Meniére-szerú syn-
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dramák kezelése, amelyeket erős szédü!ési roha
mok, fülzúgás, valamint fokozódó hallásvesztés jel
lemez és gyakran jár émelygéssel és hányássaL 

A Betasere el!azítja a belső fül praecapillaris 
záróizmait, ezáltal növeli a labyrinthus vérellátását 
Széles körű kontrollált vizsgálatok során kimutatták, 
hogy csökkenti mind a szédülési rohamok gyako
riságát, mind súlyosságát, kedvező hatással van a 
fülzúgásra, megálirtja és részben vissúf6i"dítja a 
fokozódó hallásvesztést különösen, ha a kezelés 
korai stádiumban kezdődik. 
• Hatóanyag 

8 mg betahistlnium dihydrochloricum tablet
tánként 
• Javallat 

Maniére-betegség és Meniére-szerú állapotok, 
amelyeket szédülési rohamok, fűlzúgás és/vagy 
fokozódó gyakran émelygéssel és hányással kísért 
hallásvesztés jellemez. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. Állatkísérletekben nagy adag 
betahistin adagolása sem váltott ki teratogén hatást. 
Ennek ellenére terhesség alatt szedése nem aján· 
l ott. 
• Adagolás 

Szokásos adagja naponta 3x1 tabletta. Az adag 
legfeljebb napi 6 tablettáig emelhető, megfelelően 
elosztva. A javulás rendszerint napokon belü! észlel
hető, egyes esetekben a kezelés elején igen lassú a 
javulás üteme. Mindkét esetben tartós kezelés aján
latos, mert optimális eredmény néhány hónap alatt 
érhető el. 

A Betasere tartós adás esetén is jól tolerálható. 
e Mellékhatás 

Enyhe gyomorpanaszok {az adag csökken
tésével megszüntethetők). 

Allergiás bőrtünetek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Phaeochromocytoma és asthma bronchiale ese
tén fokozott elővigyázatosság szükséges. Gyomor
fekély esetén a készítmény óvatosan adható. (Hisz
tamin hatások) 

Eltartás: száraz, sötét és húvős helyen. Hasz
nálat után a dobozt mindig le kell zárni. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K-1274 

Hatóanyaga cardioszelektív !31-adrenerg recep
tor gátló szer, steril izotóniás oldatban, kizárólag 
szemcseppként történő alkalmazás céljára. 



A szembe cseppentve, egyaránt csökkenti az 
emelkedett és normális szemnyomást, akár glau
comához társul, akár nem. 

Sikeresen alkalmazható olyan glaucomás bete
geken, akiken elózóleg lézer trabeculoplasztikát 
végeztek, és akiken ezután huzamos ideig hypoten
siv kezelést kellett alkalmazni. A kemény, illetve lágy 
kantakt lencsét viselő glaucomás betegek egyaránt 
jól túrték. Sikeresen volt alkalmazható ephakiában is. 

Nem okoz sem pupillaszúkületet, sem accom
modatios görcsöt, amint azt a mioticumok adása so
rán tapasztalhatjuk. A mioticumok adása során ta
pasztalt homályos látás vagy rossz szürkületi latás a 
Betoptic adása során nem tapasztalható. [gy cent
rális lencsehomály esetén sem lép fel látáscsökke
nés, ami a mioticumok adása után fellépő pupilla
szúkület velejárója. 
e Hatóanyag 

25 mg betaxolol (28 mg betaxololum chioratum 
formájában} 5 ml steril szemcseppben. Tartósító
szer: benzalkonium chlorat.um. 
e Javallat 

Krónikus nyitott zugú glaucoma. lntraocularis 
hypertensio. Reaktív légúti betegségekben szenve
dö glaucomás vagy emelkedett szemnyomású be
tegek kezelése. Multiplex glaucoma-ellenes keze
lésben részesülö glaucomás vagy emelf~edett 

szemnyomású betegek kezelése. 
e Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. Gyermek
gyógyászati alkalmazása, mivel kellő adatok nem 
állnak rendelkezésre. Első fokú atrioventricularis 
blacknál nagyobb mértékú sinus bradycardia, car
diogen shock, vagy ha az anamnesisben szerepel 
szívelégtelenség. 
tJ Adagolás 

Általában kétszer naponta egy cseppet a beteg 
szembe (szemekbe} cseppenteni. 

Ha a beteg már használt egy glaucoma-ellenes 
szert aBetoptic szemcsepp adása napján, (kétszer 
naponta} az előzetes kezelést még folytatni kell, 
majd a következő napon elhagyni, és csak Betoptic 
szemcseppet kell adni. Ha a szefWlyomás
csökkenés nem kielégitő, a kezelést pilokarpin vagy 
más miotikum, adrenalin cseppentésével, vagy 
szisztémásan alkalmazott karboanhidráz-gátló 
adásával kell kiegészíteni. 

Ha a beteg a Betoptic szemcsepp adása előtt 
több glaucoma-ellenes szert kapott, lndividuálisan 
kell eljárni. Az átállítás szerről-szerre történjék és 
egy szeré ne legyen rövidebb, mint egy hét. 
e Mellékhatás 

Szemészeti: Esetenként rövid idejű kellemetlen 
érzés a cseppentés után és ritkán könnyezés. 
Csökkent szaruhártya-érzékenység, kötőhártya

vörösség, szúró érzés, a cornea ·pontszerú fes
tődése, keratltls, anisacaria és photophobia ritkán 
fordult elö. 
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Általános tünet Ritkán álmatlanság, depressív 
neurosis. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Bár nem befolyásolja a pupillatágasságot, el
vétve közöltek olyan eseteke!, amikor adrenalin
nal együtt adva, pupillatágulat jött létre. Szaros 
megfigyelés szükséges, ha béta-blockoló szer 
adására kerül sor olyan beteg esetében, aki 
katekolamin-depléciót okozó szert pl. rezerpin! 
kap, az additív hatás lehetősége miatt, ami vér
nyomáscsökkenésben és/vagy bradycardiában 
nyilvánulhat meg. Akkor is óvatosság .szükséges, 
ha a beteg egyúttal adrenergiás psychotrap ke
zelésben részesül. 

Szemészeli kötcsönhatások:akut glaukómás ro~ 
hamban a kezelés legsürgősebb célja a zug újbóli 
megnyitása a miotikum adását követő ·pupil
laszükület útján. A betaxololnak nincsen hatása a 
pupillára, ezért glaucomás rohamban-a szemnyo
más csökkentésére - miotlcummal együtt kell alkal
mazni. Ugyanúgy, mint az egyéb glaucoma-ellenes 
szerek esetében, aBetoptic szemcsepp hosszas al
kalmazása során is észlelték a betegek egy részé
nél a hatás csökkenését. Azonban egy, 250 beteget 
magába foglaló, hároméves vizsgálatban a kezdeti 
szemnyomás-stabilizáció után az érték nem válto
zott szignifikánsan. 
e Figyelmeztetés 

A betegek kis részében a szemnyomás stabi
lizálódásához néhány hét szükséges. A beteg 
szemnyomását ajánlatos az első hónap folyamán 
nyomon követni, azután azONOS megítélése szerin
ti gyakorissággal ellenőrizni. 

Orális béta-blackaló kezelésben részesülökre, 
akik e szemcseppet is kapják, fokozottan kell figyel
ni a szerek additív hatása miatt, ami a szemny
omásra és a béta-blackaló kezelés általános hatá
saira egyaránt vonatkozhat. 

Bár a szemcsepp használata során általános 
hatás kevéssé valószínű, diabetesben (különösen 
labilis diabetesben) vagy thyreotoxicosis gyanúja 
esetén fokozott óvatosság indokolt. 

Általános érzéstelenítés előtt tekintettel kelllenni 
a fokozatos gyógyszermegvonásra, mert béta
blackaló hatás alatt a szív válasza csökkent a béta
adrenergTás sympathikus reflex ingerek iránt. 

A tüdóre való hatás. A szemcsepp cardiaseiee
tiv béta-adrenerg blockoló hatóanyaga csak kevés: 
sé hatott a tüdőfunkciókra, reaktív légUti betegsé
gekben azonban csak óvatosan adható olyan bet!3-
geknek, akiknek a tüdőfunkciói jelentösen beszűkül
tek 

Használata terhességben és szoptatás alatt: A 
várható előnyök és az alkalmazással járó esetleges 
kockázat mérlegelése után adható csak. 

Eltartás: szobahömérsékteten, 8-30°C-ig 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1727 

BEZALIP.200 íng filmtabletta 
(30x; 100x) 

BEZÁLJP'retard .4oo·mg fílmtablett;l 
(30x;100x) 

BOEHRINGER._MANNHEIM 

'-:Atc>~~ttig-d4Ab02 · 

A bezafibrát csökkenti a szérum koleszterin és 
triglicerid, vatamint az atherogén lipoproteinek 
(VLDL és LDL) szintjét. Emeli a koszorúsér 
betegség védőfaktoraként számontartott HDL 
szérumszintjét. 

A bezafibrát a HMG-CoA reduktáz enzim 
gátlása révén csökkenti a koleszterinszintézist és 
elősegíti az atherogén LDL lebontását. Az acetil
GoA-karboxiláz gátlásával pedig mérsékli a 
triglicerid szintézist. 

Felgyorsítja a trigliceridben gazdag lipopro
teinek lebontását és a szérumból történő eliminá
ciójukat Fokozza a glukózfelhasználást és cukor
betegekben nemcsak a zsíranyagcsere zavarát 
mérsékli. hanem az éhomi vércukorértékek és a 
HbA1c mérséklődését is elősegíti. 

Mérsékli az emelkedett fibrinogén szintet és a 
vértemezkék aggregációs képességét, csökkenti a 
vér viszkozitását. 
e Hatóanyag 

200 mg bezafibratum filmtablettánként, 
400 mg bezafibratum retard filmtablettánként. 

o Javallat / 
-Primaer hyperlipoproteinaemiák (!la, ll b, lll, IV, 

és V típusok), amelyek legalább háromhónapos, fo
lyamatosan ellenőrzött diétás megszorítások és 
életmódváltozás (rendszeres testmozgás, testsúly
csökkentés} mellett sern befolyásolhatók eredmé
nyesen. 

- Súlyos secundaer hypertriglyceridaemiák, 
amelyek az alapbetegség kezelése (diabetes melli
tus, köszvény stb.) után is változatlanul fennállnak 
és diétára, illetve életmód változásra nem reagál
nak. 
e Ellenjavallat 

- májbetegségek (kivéve a zsírmájat mely a 
~ypertriglyceridaemia gyakori következménye): 

-epehólyag megbetegedések epekövességgel 
és anélkül {mivel májelváltozás nehezen zárható ki}; 

- terhesség, szoptatás (megfelelő adatok 
hiányában); 

Relatív ellenjavallat: 
- vesekárosadott vagy haemodialysált betegek 

{lásd Adagolás). 
e Adagolás 

Beza/ip retard 400 mg filmtabletta: 1 filmtabletta 
naponta {reggel vagy este}. A filmtablettát étkezés 
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közben vagy után, szélrágás nélkül, kevés vízzel 
kell bevenni. 

Enyhén beszűkül! vesefunkció eselén {1,5 
mg/100 rnl, azaz 135 ilmol/1 szérum kreatinin 
szintig) alkalmazható a Bezalip retard. E feletti 
értékeknél, valamint dialysált beteg esetében csak 
a Bezalip 200 mg filmtabletta alkalmazható. 

Bezalip 200 mg filmtabfetta: 2-3-szor 1 
filmtabletta naponta. Az adagolás! vesekáro_sp_dott 
vagy haemodialysált betegek esetébeii. a SZ:érum 
kreatininszintnek vagy kreatinin etearance-nek 
megfelelően kell beállítani: 
Szérum kreatinin Kreallnin clearance Adagolás 

1.5 mg/100 ml-ig 
135 micromoVI-ig 

60 ml/min felett 3 tabletta/nap 

1.6-2.5 mg/100 ml 
136-225 micromol/1 

61J.-40 ml/min 

2.6-6 mgl100 ml 40-15 mVmin 
226-530 micromol/1 

6 mg/100 ml felett kevesebb mint 
530 micromol/l felett 15 ml/min 

3-szor 1 tabletta 

naponta 

2 tabletta/nap 
2-szer 1 tabletta 

naponta 

1 tabletta 
naponta vagy 
másnaponta 

harmadnaponta 
1tabletta 

{dializált betegek 
esetében) 

Mivel hypalbuminaemiában (pl. nephrosis synd
roma) a szabad hatóanyag szérumkoncentrációja 
megnövekedhet, ezekben az esetekben a Beza!ip 
200 mg-os filmtablettát kell csökkentett adagban 
alkalmazni. 
e Mellékhatás 

A kezelés során előfordulhatnak gastrointesti
nalis tünetek, mint étvágycsökkenés, a gyomor telt
ségérzése, émelygés. Ezek a mellékhatások 
általában átmenetlek és nem teszik szűkségessé a 
kezelés abbahagyását. 

Ritkán fejfájás, szédülés, alopecia, potencia
csökkenés forduthat elö. 

Májfunkció változás {pl. jelentős szérum alka
likus foszfatáz szint csökkenés vagy transzamináz 
szint emelkedés). 

Egyes esetekben epekövek megjelenését figyel
ték meg. 

Nagyvn ritkán a haemoglobin, a fehérvérsejtek 
és a vérlemezkék számának csökkenése észlelhető. 

A szérum kreatinin szint mérsékelt emelkedése 
is jelentkezhet. 

Vesebetegekben, ahol az adagolás megfelelé 
ajánlásait nem veszik figyelembe, myopathia alakul
hat ki {extrém esetekben rhabdomyolysis}. 

Izomerő csökkenés, izomfájdalmak- és görcsök 
jelentkezhetnek a szérum kreatinkináz (CK) egyide
jú jelentős emelkedése mellett. 



A mellékhatások a kezelés elhagyása után 
megszűnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- kumarin-tfpusú anticoagulánsokkal, ezek 

hatását fokozhatja, ezért a terápia kezdetekor az 
anticoagulans adagját 30-50%-kal csökkenteni kell 
és a végleges adagot az alvadási paramétereknek 
megfelelóen kell beállítani; 

- antidiabeticumokkal {vércukorszint csökkentő 
hatás fokozódik}, 

- koleszliraminnal, vagy kolesztipollal történő 
egyidejű alkalmazása során a két gyógyszer bevé
tele közölt 2 óra különbséget kel! tartani. 

Nem adható együtt: 
perhexilinhidrogénmaleáttal és MAO-

bénítókkal (hepatotoxicitás veszélye). 
e Figyelmeztetés 

Kezdeti és alapvető terápia az orvos által rendelt 
diéta. Obesitas esetén a testsúly normalizálása 
szükséges. 

A kezelés alatt rendszeres szérum lipidszint el
lenőrzés szükséges, az ellenőrzés során egyéb za
varó tényezőket (napszaki ingadozások, stressz
helyzetek, az utolsó étkezés összetétele és ideje) fi
gyelembe kell venni. 

Ha a terápia 3 hónap alatt nem vezet ered
ményre, akkor abba kell hagyni. 

ösztrogénkezelés a lipidértékek emelkedésé
hez vezethet. Emiatt az ösztrogén! vagy ösztrogén
tartalmú anticoncipienst szedő beteg gondosan 
vizsgálandó abból a szempontbóL hogy a lipidszint 
emelkedésének primaer vagy secundaer oka van-e. 
Az utóbbi esetben a terápia előírása megfontolást 
igényel. 
e Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K - 1413 (200 mg 
filmtabletta); K- 2028 {400 mg filmtabletta) 

BEZAMIDIN 200 mgfilmtabletta'(5Öx). 

KRKA •• ; 

Hatóanyaga, a bezafibrát csökkenti a megnöve
kedett szérum lipid szinteket. Csökkenti a triglicerid
és a koleszterinszintet, a VLDL és LDL frakció!. míg 
a HDL szérumszintjét mérsékelten növeli. 
e Hatóanyag 

200 mg bezafibratum filmtablettánként. 
e Javallat 

A hyperlipoproteinaemiák mindegyik típusa (lia, 
!lb, lll, IV. és V.) az l. típus kivételével, melyet ele
gendő csak diétával kezelni. 
e Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. 
Májbetegségek (kivéve ·a zsírmájat, mely a 

hypertrigliceridaemia gyakori kíséró tünete). 

Epehólyagbetegségek, cholelithiasissal vagy 
anélkül. 

Súlyos veseelégtelenség (szérum kreatinin 530 

11mol/l). 
Terhesség, ill. szoptatás. 

e Adagolás 
Felnőtteknek naponta 3-szar 1 filmtabletta. 
A terápiás hatás elérése után az adagot napi 2-

szer 1 tablettára lehet csőkenteni {reggel, ill. este 
1-1 tabi.). 

A tablettákat étkezés után, kevés folyadékkal 
kell bevenni. 

A Bezamidin kezelés alatt a hyperlipidaemia tí
pusára előírt diétát szigorúan be kell tartani. 

Idős betegeknek adagmódosítás nem szüksé
ges. 

Gyermekeknek az adagolásra vonatkozóan je
lenleg nincs megfelelő klinikai tapasztalat. 

Vesekárosadott vagy hemodializált betegek 
esetében az adagolási a szérum kreatinin szint
nek, ill. kreatinin elearance-nek megfelelóen kell 
beállítani. 

Szérum kreatinin Krea~nin clearance Adagolás 

1-lmolll mg/100ml ml/min. 

120-ig 1,5-ig 60 ml/min. felett 3 tabletta 
naponta 

14Q-220 1,6-2.5 6G-40 ml/min. 2 tabletta 
naponta 

23Q-530 2,6--6.0 40-15 ml/min. !tabletta 
naponta 

vagy 
másnaponta 

530 felett 6,0 felett kevesebb minl 
15ml/min. ellenjavallt 

e Mellékhatás 
Előfordulhatnak gastrointestinalis tünetek {ét

vágycsökkenés, émelygés és/vagy hasi discomfort 
érzés), amelyek átalában átmeneti jellegűek és nem 
teszik szükségessé a kezelés abbahagyását. 

Ritkábban előfordulhatnak bórtünetek (pl. visz
ketés vagy urticaria). A hajhullás fokozódásáról, po
tencia zavarról és myotoxicitásról myastheniával 
vagy extrém esetekben myalgiával - mely a CPK 
növekedésével vagy anélkül járt - szintén beszá
moltak. 

Ezek a tünetek rendszerint megszűnnek a terá
pia azonnali leállítását követően. 

Ritkán fejfájás, a plazma haemoglobin szintjé
nek és a leukocyta számnak a csökkenése, valamint 
egyes esetekben a szérum transzaminázok emelke
dése is előfordulhat. 
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A szérum kreatinin szint mérsékelt emelkedése 
is jelentkezhet. 

Vesebetegekben, ahol az adagolás megfelelő 
ajánlásait nem veszik figyelembe, myopathia alakul
hat ki (extrém esetekben rhabdomyolysis). Egyes 
esetekben epekövek megjelenését figyelték még. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Óvatosan adható együtt: 
- kumarin típusú anticoagulánsokkal (ezek hatá

sát fokozhatja, ezért a terápia kezdetekor az 
antikoagul.áns adagját 30-;-50%-ka! csökkenteni kell, 
és a véglegt;)s adagot az alvadási paramétereknek 
megfelelően kell beállítani), 

- antidiabetict.imokkal (a vércukorszint csökken
tó hatás fokozódik), 

- kolesztiraminnaf, vagy kolesztipollal (egyidejű 
alkalmazása során a két gyógyszer bevétele közölt 
2 óra különbséget kell tartani). 

Nem adható együtt: 
- MAO-bénílókkal {a hepatotoxicitás veszélye 

miatt). 
e Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdésekor és a kezelés során 
rendszeres szérumlipidszint ellenőrzés szGkséges. 

Ha a terápia 3 hónap alatt nem vezet eredmény
re, akkor célszerű abbahagyni. 

Ösztrogén kezelés a lipidértékek emelkedésé
hez vezethet. Emiatt az ősztragént vagy ösztrogén 
tartalmú anticoncipienst szedő beteg esetében 
gondosan meg kell vizsgálni, hogy a !ipidszint emel
kedésének primaer vagy secundaer oka van-e. 

Az utóbbi esetben a Bezamidin kezelés előírása 
megfontolást igényel. 

Eltartás: nedvességtól védve. 
o Megjegyzés: + 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4120 

8íA~ISÖN···:!oo.·~9'~~E~~aft\;'rf~J(j···· 
1· •. BIARI!;O.N:30o.•rt{g'f~!Í.~éjkú~(Jil.l<) 

ALKALOIDA. • ; ~TG;kód:M.OÍ/\X13 · 

Nemszteroid gyulladásgátló, mely fájdalom- és 
lázcsillapító hatású is. 

Megakadályozza a gyulladásért felelős mediá
torok felszabadulását, szelektíven stabilizálja a 
lizoszómamembránt és gátolja a prosztaglandin
szintézist. Csökkenti a rheumás betegségek okozta 
akut és krónikus gyulladást, egyidejűleg enyhíti a 
fájdalmat és növeli az izületek mozgásképességét. 

Oralis illetve rectalis adagolás után 70-90%-ban 
szívódik fel, a maximális szérumkoncentrációját 1 Y2 
óra alatt éri el, 96-98%-ban plazmaproteinekhez 
kötődik. 

80-95%-a májban hidroxilálódik és karbox
ilálódik, amely metabolitok gyulladáscsökkentő ha
tása hasonló az alapvegyülethez. Nem kumulálódik, 
sem a májban, sem a zsírszövetekben. Azonos 
arányban, a vizelettel és a széklettel ürül. 
e Hatóanyag 

200 mg proquazonum kapszulánként. 
300 mg proquazon um végbélkúponként 
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• Javallat 
Degenerativ ízQieti betegségek:- a csípő-, térd

és egyéb izületek arthrosisa. Krónikus gyulladásos 
ízületi betegségek: rheumatoid arthritis, spondylar
thritis ankylopoetica (Bechterew-kór). 

Akut gyulladásos fájdalmas mozgásszervi 
betegségek: akut köszvényes roham, torticollis, cer
vicobrachialis syndroma, lumbago, ischias, tendini-
tis, bursitis, synovitis, tendosynovitis:- ~ ;--

Krónikus degenerativ izületi betegségek gyul
ladásos fellángolásai. izületi vagy periarticularis 
sérülések: zúzódások, ficamok, rándulások. 
o Ellenjavallat 

Gyomor- és nyombélfekély, a hatóanyag illetve 
szalicilát iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Individuális. 
Felnőttek szokásos adagja naponta 600 mg {3-

szar 1 kapszula vagy 2-szer 1 végbélkúp). 
Az éjszakai fájdalom és a reggeli Izületi merevség 

a kapszula és a kúp kombinációjával (nappal kap
szula, este kúp) kedvezőbben befolyásolható. 

A napi adag szükség szerint emelhető, akut 
esetekben maximálisan 1200 mg-ra. A maximális 
napi adag legfeljebb 7 napon át adható. 

Krónikus betegségben a tünetek enyhülése 
általában néhány napon belül bekövetkezik, azon
ban ritkán 4 hétig is elhúzódhat. A javulást követően 
az adagok rendszerint csökkenthetők. 

Kombinált kezelés: Bázisterápiás szerekkel, 
illetve kortikoszteroidokkal együtt adható. 
• Mellékhatás 

Gyomorfájdalom, hányinger, hasi fájdalom, has
menés. Ritkán: hypotonia, tachycardia, fejfájás, 
allergiás bőrreakciók, vérképzószeNi zavarok. 

A rectalis alkalmazáskor ritkán előfordulhat 
égető érzés, esetleg enyhe vérzés a végbélben. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- orális antidiabeticumokkal (hypoglyc8.ema); 
- kortikoszteroidokkal és nemszteroid gyulladás-

gátlókkal (fokozódó gastrointestinalis tünetek); 
- kumarinszármazékokkal {erősödő anticoagu

lans hatás). 
e Figyelmeztetés 

Ha a beteg anamnesisében emésztőrendszsri 
betegség, vese - vagy májelégtelenség szerepel, 
fokozott elővigyázatossággal adható. 

A gastrointestinalis panaszok - kivéve a has
menést- a Biarison étkezés közbeni bevételéveL ill. 
a napi adag csökkentésével rendszerint kivédhetók. 

Érzékeny gyomrú betegeknek a teljes napi adag 
kúpban is adható. 

Tartós kezelés eselén rendszeres vérképel
lenőrzés javasolt. 

Eltartás: Kúp esetében húvős helyen, a kapszu
la szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
O Törzskönyvi szám: Tsz.: 3621 {kapszula) 

Tsz: 3636 (végbélkúp) 



A karmustin nitrezeurea származék; alki!ezó 
szerek csoportjába tartozó cytostaticum. Alkilálja a 
DNS-t és RNS-t, valamint a fehérjékben levő 

aminosavak karbamilációjával gátolja több enzim 
hatását. Jó lipoidoldékony tulajdonsága és a 
fiziológiás pH értékek melletti relative alacsony ion
izáló képessége révén könnyen átjut a vér-agy 
gáton. 
a Hatóanyag 

100 mg carmustinum, porampullánként 
a Javallat 

Agyi daganatok: glioblastoma, agytörzs glioma, 
medulloblastoma, astrocytoma, ependymoma, 
áttétes agytumor. 

Myeloma mu!tiplex, Hodgkin betegség, non
Hodgkin lymphoma. 

Egyéb solid tumorok kombinációs kezelése. 
e Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység, csont
velódepressio {csökkent thrombocyta-, leukocyta-, 
vagy erythrocytaszám). Terhesség. Szoptatás. 
e Adagolás 

Mana- vagy kombinált terápia formájában. 
Monoterápia: más cytostaticummal még nem 

kezelt betegnek 6 hetenként 200 mgftestfelü!et m2 

vagy két egymást követő napon 1 00·1 00 mg/m2 -
lassú (1-2 órás) iv. cseppinfúzióban. 

Kombinált terápia: egyéb ismert cytosta· 
ticumokkal. Amennyiben a kombinációban egyéb 
csontvelógátlást okozó gyógyszert is alkalmaznak, 
vagy a beteg csontvelő tartalékai már csökkentek, 
az adagok megállapításakor azokat figyelembe kell 
venni. 

Az első kezelést követő adagokat mindig az 
adott kezelést megelőzően észlelt haematológia! 
értékek figyelembevételével kell meghatározni. 

Az alábbi táblázat javasolt iránymutatóként az 
adagoláshoz: 

Elózó adag után kialakuló 
legalacsonyabb értékek 

leukocyta-szám 

4x109/l 
3-3.999x109/l 
2-2,999x109/l 

2>::10911 

thrombocyta-szám 

100x109/l 
75-99,999x109/l 

25-74,999x109/l 
25x11J9/I 

A további adag 
az elózó adag 

%-ában 

100% 
95% 
70% 
50%" 

"Csak akkor javasolt, ha a beteg steril izolációja megoldható 

Ismételt adag 6 hétnél rövidebb időközönként 
nem adható a késói toxicitás miatt! 

Ismételt Bicnu kezelés nem adható addig, amig 
a vér keringó alakos elemei a megfelelő szintre 
vissza nem térnek (thrombocytaszám 1 OOx1 09/1 fölé, 
leukocytaszám 4x109/1 fölé). Ez rendszerint a 
kezelést követő 6. héten bekövetkezik. 

Az infúziós oldat elkészitése 
A hatóanyagat a mellékelt oldószerben (3- ml 

abszolút alkohol) teljesen fel kel! oldani. Csak 
tökéletes oldódás után szabad ehhez az alkoholos 
oldathoz 27 ml steril desztillált vizet adni aszeptikus 
körűlmények között. Az igy kapott 1 O% alkohol tar
talmú oldat pH-ja 5,6-6 között van. 3,3 mg 
hatóanyagat tartalmaz ml·ként, tiszta, színtelen 
vagy enyhén sárga színú. 

Ezen oldat 500 ml 0,9%-os nátriumklorid infúzió-
val vagy 500 ml 5%-os glükóz-infúzióval higítva al
kalmazható- kizárólag lassú {1-2 órás) iv. cseppin· 
fúzióban. Ennél rövidebb ideig történő beadás égó 
fájdalmat eredményezhet a beadás helyén. 

Az elkészített infúziós oldat hűtőszekrényben 
(2-8 oc között), fénytől védve legfeljebb 48 óráig 
tárolható és használható feL 

Az infúziós oldat előkészítését megfelelő 
óvatossággal kell elvégezni, mivel bőrre kerülése 
esetén égő érzés, hiperpigrÍlentáció keletkezhet 
• Mellékhatás 

Csontvelő gátlás. 
Vérképzőrendszeri károsodások: thrombocy· 

topenia, leukopenia, anaemia. 
A késői csontvelósupressio a gyógyszer beadá· 

sa utáni 4-6. héten, a thrombocyta nadír a 4-5. hé· 
ten, a leukocyta nadír az 5--6. héten jelentkezik és 
dózisfüggő. A thrombocytopenia rendszerint súlyo· 
sabb, mint a !eukopenia. 

Gastrointestinafis zavarok: hányás, hányinger. 
Az infúzió beadása után 2 órával jelentkezik, 

általában 4-6 órán keresztOl tart és dózisfüggő. A 
kezelés előtt adott antiernetikus terápia csökkenti, 
illetve kivédheti a mel!ékhatást. 

Májkárosodás: nagy adagú alkalmazása esétén 
reverzibilis hepatotoxicitás lép fel (emelkedett tran
szamináz, alkalikus foszfatáz és bilirubin szint). 

TOdőkárosodás: pulmonáris infi!tratio és/vagy 
fibrosis. 

Vesekárosodás: vese méretének csökkenése, 
progresszív azotaemia, veseelégtelenség, főleg 

olyan betegeknél, akik hosszú ideig tartó és magas 
kumulatív összadagú kezelésben részesültek. 

Lokális reakciók: égő érzés az inj. beadási 
helyén, ritkán thrombosis. 

Egyéb: a bór erős kipirulása. conjunctiva bevérzés 
gyorsan adott iv. infúzió esetén, amely a beadás után 
2 órával jelentkezik és általában 4 órán keresztül tart. 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

A készítmény csak kemoterápiás szerek 
használatában jártas orvos által vagy felügyelete 
mellett alkalmazható. 
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l 

l 
A terápia megkezdése előtt gondosan mérlegel· 

ni kell a kezelés szükségességét és hasznát az 
esetleges kockázat és mellékhatások figyelem
bevételével. 

Ismételt adagok nem éidhatók 6 hétnél rövidebb 
időközönként! 

A készítmény okozta csontvelőkárosodás kumu
latív jellegű, ezért az aktuális adag megválasztásá· 
nál figyelembe kell venni az előző adag után kiala· 
kult haematológiai nadirok értékét 

Legalább 6 hetenként a kezelés után teljes 
vérkép, továbbá vesefunkció, tüdő· és májfunkció 
ellenőrzés szükséges. 

Abban az esetben, ha a thrombocytaszám nem 
éri el a 100x109/l és a leukocytaszám a 4x109/l 
értéket, az adagot nem lehet megismételni. 

Terhesség eselén adása eflenjavallt, mivel biz
tonságos használata humán terhesség esetén nem 
bizonyított. Patkányokban embriotoxikus és te· 
ratogén, nyulakban a humán adagok embriotoxikus 
hatásúak. 

Befolyásolja a fertilitást hím patkányokon, a 
humán adagoknál kissé magasabb adagok esetén. 

A nitrozourea terápia potenciálisan carcinagen 
hatású. Alkalmazását követően, a betegeken akut 
leukaemia, illetve csontvelő dysp!asia előfordulását 
is leírták. 

Eltartás: A bontatlan porampullák hűtőben (2-
8 oc között) tárolandók. 

A feloldott hatóanyag {10% alkohol tartalmú 
oldatban), hűtőszekrényben (2-8 °C között) fénytól 
védve, legfeljebb 24 óráig tárolható és használható 
fel továbbhígításra. ~ 

Az elkészített infúzi$' (500 ml 0,9%--os nátrium
klorid infúzióval, vagy 500 ml 5%--os glükóz-infúzióval 
higítva) hűtőszekrényben {2--8 °C közőtt) fénytól 
védve legfeljebb 48 óráig tárolható és használható fel. 

Figyelem! 
A hatóanyagnak alacsony az olvadáspontja {kb. 

30,5-32 OC). 
A porampulláknak ezen vagy ennél magasabb 

hómérsékleten történő tárolása a hatóanyag elfolyó-
sadását eredményezi, a gyógyszer olajos filmet 
képez az ampulla alján. Ez a gyógyszer elbomlásá
nak jele, az ilyen porampullát felhasználni tilos! 

A fiofilizált ampulla nem tartalmaz tartósítószert, 
így egy ampulla csak egyszer használható, az 
esetleges maradék újbóli felhasználása tilos! 
a Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K-1439 

A kólsavfokozza az epeszekréciót, a meténamin 
és a menthol az epeutak fertőtlenítésére szolgál, a 
többi alkotórész görcsoldó és hashajtó hatású. A 
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choleretikus hatás jól hasznositható epekövesség 
és májbetegségek esetén, melyek fontos patholó· 
giai tényezője az epeszekréció csökkenése. 
• Hatóanyag 

60 mg natrium choleinicum, 20 mg phenolph
thaleinum, 80 mg methenaminum, 20 mg 
papaverinium chloratum. 1 mg methylhomatropini
um bromatum, 7,5 mg mentholum dr.azsénként. 
a Javallat 

Cholelithiasis, cholecystitis, cholecystectomia 
utáni panaszok. 
• Ellenjavallat 

Glaucoma. prostatahypertrophia, gastrointesti
nalis stenosisok, megacolon, súlyos máj- vagy 
vesebetegség, infarctus myocardii akut szakasza, 
tachyarrhythmiák. 
e Adagolás 

Naponta 2-3-szar 1-2 drazsé, étkezés után. 
• Mellékhatás 

Száj- és torokszárazság, accomodatios zavar, 
mydriasis, szembelnyomás fokozódás, vizeletürítés! 
nehézség, étvágytalanság, hányinger, hányás, szé
dülés, obstípatio, arrhythmia, allergiás bórtünetek. 

Nagy adagba(l tartósan alkalmazva urocystitist 
okozhat (haematuria, proteinuria) me!yek a vizelet 
lúgosftásáva! kivédhetók. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- egyéb anticho!inergicumokkal és triciklikus 

antidepresszívumokkal (az atropinszerű mellékhatá· 
sok fokozódhatnak); 

- szuxametoniummal; 
- a fenolftalein zavarja a ketontestek gyorsteszt· 

tel történő meghatározását a vízeletből; 
-a meténamin zavarja a katekolaminok, a 17-

hidroxikortikoszteroidok és az ösztrogének megha· 
tározását. 
e Figyelmeztetés 

Látászavart okozhat (járművezetés, baleseti ve
széllyel járó munkavégzés!). 
• Megjegyzés: + + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 178 

• Hatóanyag 
11,4 g acidum iotroxicum, meglumin só for

májában 30 ml vizes oldatban ampullánként 
(=180 mg J/ml). 
e Javallat 

!v. cholecysto-, cholangiographia {kolegráfia). 
e Ellenjavallat 

Súlyos szív- és keringési elégtelenség, 
jódtúlérzékenység, hyperthyreosis, súlyos vese-



vagy májműködési elégtelenség, bizonyos 
fehérvérsejt-rendellenességek (monoclonalis lgM
gammopathia, pl. macroglobulinaemia). Terhesség, 
leromlott állapot. Az allergiára való hajlam esetén 
adása külön elővigyázatosságat igényel. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek 30 ml, átlagon 
aluli testtömegű betegeknek 20 ml. A beadás 
sebessége legfeljebb 6 ml/perc. 

Gyermekeknek 12 hónapos korig 0,7 ml/ttkg, 
2-6 éves korban 0,5 ml/ttkg, 6 éven felül 0,3 ml/ttkg. 

A beadás időtartama 10 percnél rövidebb nem 
lehet. Ha szükséges, a készítmény izotóniás kony
hasóoldattal hígítható. 

Az epehólyagról és az epeutakról az inj. be
adása után 30-60 perccel készíthetök felvételek. 
Az epevezeték speciális vizsgálatához 20-30 
perccel az i nj. beadása után célszerű elkészíteni a 
felvételeket. 

Az epeutak speciális vizsgálatakor a felvételt 
mindenkor 10 perccel korábban kell elkészíteni. 
• Mellékhatás 

Kellemetlen ízérzés, rossz közérzet, hányás, 
hőérzés. Ezek a beadás sebességének csökken
tése vagy rövid megszakítása után rendszerint 
megszűnnek. Túlérzékenységi reakció előfordulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt. 
• Figyelmeztetés 

Allergiás mellékhatások lehetősége miatt az 
azonnali beavatkozás feltételeit biztosítani kell. 

Allergiás reakciók, szív- és keringési tünetek, 
neurológiai szövódmények. Alkalmanként émely
gés, hányinger, hányás, köhögés, tüsszentés jelen
tkezhet, e tünetek azonban általában gyorsan 
megszúnnek. Egyes esetekben ezek súlyos 
érzékenységi reakció első jelei lehetnek, éppen 
ezért elengedhetetlenül fontos a betegek megfi
gyelése, hogy adott esetben a szükséges terápiás 
intézkedések késedelem nélkül végrehajthaták 
legyenek. KOlönösen az allergiás reakciókra hajlam
os betegeken lépnek fel bőrjelenségek, mint bórpír, 
viszkatési inger. Jelentős hypertensioban (malignus 
hypertonia), plasmacytoma, a betegek rossz 
általános állapota vagy folyadékhiánya (dehydratio) 
esetén gyakoribbak a mellékhatások. 

A gyógyszeres beavatkozás a klinikai képnek 
megfelelóen a táblázat szerint alakulhat: 

Tünetek és teendők: 
Súlyassági Tünetek 

fok, és 
lokalizáció 

L bór flush. urticaria 

Kezelés 

A bórjelenségek általában 
megszUnnek, ha abba
hagyják a kontrasztanyag 
beadását, ellenkező 
esetben antihisziaminok 
adhaták 

Slllyossági Tünetek 
fok, és 

lokalizáció 

ll. keringés a pulzusszaporu-

Kezelés 

lat több, mint antihisziaminok mellett 
20/perc a vérnyo- kortikoszteroidok. pl. 
máscsökkenés 100 mg prednizolon 
több mint adandó ív. 

légzés 20 Hgmm dyspnoe 
gyomor-bél hányinger hányás 
rendszer hányinger hányás 

lll. keringés shock 
simaizomzat spasmus 

(bronchus és 
uterus) 

IV. keringés keringés és 
légzés légzésleállás 

• Megjegyzés: + Fb 

1. azonnai 0.05--0,1 mg 
epinefrin iv. (1. amp. 
Tanogen 9 ml izotóniás 
konyhasó oldattal hígítva, 
e bból 0,5-1 ,o ml adandó 
be iv.) a hatástól függóen 
1-2 perc múlva meg kell 
ismételni. Fontos a vérnyo
más és kOlönösen a pul
zus ellenőrzése (arrhythmia), 
2. kortikoszteroidok, pl. 

Qepersolon, legalább 
SQ-1 00 mg iv. 
3. volumenpótlás 5%-os 
albuminnaL Előszór epinef
rin és csak utána szteroid. 
Ezt a sorrendet az indokol
ja, hogy azonnali hatása 
csak az epinefrinnek van. 
A második helyen javasolt 
szteroid a megadott nagy 
adagban csak 5-10 perc 
mlllva kezdi kifejteni hatá
sát, ezt az időtartarnol kell 
az epinefrin hatásának 
áthidalni. A feltüntetett 
gyógyszeres kezelés mel
lett a klinikai képtól függó
en a reanimáció egyéb 
módszereit is alkalmazni 
kell (lefektetés, 
lélegeztetés, külsó szív
masszázs) 

• Törzskönyvi szám: K - 1083 
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A Fumaria alkaloid szabályazza az epekiválasz
tást és oldja az Oddi-sphincter görcsét. Orális alkal
mazást követően jól szívódik fel, a hatás maximuma 
4-8 óra múlva alakul ki. 

e Hatóanyag 
250 mg Extractum Fumariae (megfelel 2,5 mg 

Protopinban kifejezett Fumaria alkaloidnak). 
e Javallat 

Epekiválasztási zavarok, biliáris dyskinesis 
(kiegészítő) kezelése. 
o Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

A betegség súlyosságától függóen, általában 
naponta 3-szar 1-2 tabletta. Éjszakai panaszok ese
tén elalvás előtt még további 1-2 tabletta bevétele 
javasolt. Heveny fájdalom esetén egyszerre 6 tablet
ta vehető be. A kezelés időtartama általában 2 hét
tól 3 hónapig terjed. 

A tablettékat szétrágás nélkül kevés folyadékkal, 
étkezés előtt kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Ritkán átmeneti enyhe gyomor-bél panaszok, 
valamint szájszárazság. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség idején megfelelő tapasztalatok hiá
nyában csak az előny/kockázat mérlegelésével ad
ható. 

Eltartás: 25 °C alatt, fénytől védve. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4025 

Cholagog hatású készítmény. 
• Hatóanyag 

500 mg hydroxymethylnicotinamidum tablet
tánként 
• Javallat 

Cholecystitis, cholangitis, hepatitis epidemica 
utáni cholepathia, cholelithiasis, enteritis adjuváns 
kezelése. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
• Adagolás 

Lökésterápia: 2-4 napig napi 3 g (3-szar 2 tabi.) 
étkezés után, majd napi 4 tabi. Súlyos esetekben a 
maximális adag 2 óránként 500 mg (1 tabi.). 
• Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2849 
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Helyileg alkalmazható antibioticum a 
Streptococcus A, Pneumococcus, Staphylococcus 
bakteriumtörzsek, néhány Neisseria tö17s _és"péhány 
anaerob okozta fertőzésben, valamint, Candida és 
Mycopfasma pneumoniae okozta fertőzésekben. 
Gyulladásgátló hatása is van. 
• Hatóanyag 

50 mg fusafunginum 20 ml-es palackonként 
(0,125 mg hatóanyag adagonként). A palack tartal
ma 400 porlasztott adagnak felel meg. 
• Javallat 

Olyan gyulladások és fertőzések helyi kezelése, 
amelyek csak a szájüreg és légutak nyálkahártyáját 
érintik: rhinitis, sinusitis, rhinopharyngitis, tonsillitis, 
tonsillectomiát követő állapot, laryngitis, tracheitis 
és bronchitis. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. 2% éves kor 
alattlaryngospasmus veszélye miatt ellenjavallt 
• Adagolás 

Felnőtteknek 4 óránként 4 belégzés szájon át 
vagy 4 befújás mindegyik orrlyukba. 

Lökéskezelésként és/vagy súlyos tünetekkel járó 
megbetegedésekben 6 belégzés szájon át vagy 6 
befújás mindegyik orrlyukba 4 óránként 4 napon 
keresztül, majd 4 belégzés szájon át vagy 4 befújás 
mindegyik orrlyukba 4 óránként további 4 napon át. 

Gyermekeknek 
Napi 5-ször befújva 
mindegyik orrlyukba 

2 %-5 év 1 porlasztott adag 
6-12 év 2 porlasztott adag 
12 év 3 porlasztott adag 

Napi 3-szor belélegezve 
szájon át 

2 porlasztott adag 
3 porlasztott adag 
4 porlasztott adag 

A kezelés általában nem haladhatja meg a 1 o 
napot. Ha a tünetek ez idó után is fennállnak, a 
kezelés alkalmasságát felül kell vizsgálni. 
e Mellékhatás 

Ritkán felléphet helyi bór vagy nyálkahártya re
akció, pl.: vizenyő, kiütés, valamint bronchusgörcs. 

Előfordult tüsszentési roham és a szájnyálka
hártya irritációja, de ez nem tette szükségessé a 
kezelés megszakitását 
e Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 2% éves kor alatt nem alkalmaz
ható. 

A tartályokat tűzbe dobni vagy erős hőhatásnak 
kitenni még üres állapotban sem szabad! 

Terhesség és szoptatás idején a gyógyszer 
adható. 

Egy palack tartalma 400 porlasztott adagnak fe
lel meg. Az orrba, illetve a szájbafújásra szolgáló 



feltéteket másnaponként 90%-os alkoholos vattával 
fertőtleníteni kelL 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K - 2039 

BlORAt:,gél,(5,g) 

. sl-ERLÚ~b>HEÁLfí:i 

Barnássárga színú gél olyan vivóanyagban, 
amely tapadva a nedvező nyálkahártyához, a fe
kéllyel tartós érintkezést biztosít. A carbenoxolon 
helyileg hatva védiakifekélyesedett területet, csök
kenti a fájdalmat és a gyulladást, és elősegíti a 
gyógyulást. 
e Hatóanyag 

100 mg carbenoxolonum natrícum tubusonként 
• Javallat 

A szájnyálkahártya fekélye. 
e Ellenjavallat 

Nem ismert. 
• Adagolás 

Felnőtteknek és gyermekeknek étkezés után és 
lefekvéskor vastagon rákenni a sebes területre. 
Fontos, hogy a rákent gél minél tovább maradjon 
érintkezésben a fekéllyel. 
e Mellékhatás 

Nem ismert. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A Bioral gél kizárólag szájüregben alkalmazható. 
Ha a fekély fertőzött, kiegészítő kezelés is szükséges 
lehet. Ha a fekély 3 héten belül nem gyógyul, akkor 
a kezelés és a diagnózis felülvizsgálatra szarul. 

A gyógyszer túladagolása nem fordulhat elő. 
Eltartás: 25 °C alatti szobahőmérsékleten, gon

dosan zárva. 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1705 

Az aszkorbinsav a szervezet fontos koen
zime.Részt vesz a fenilalanin, a tiroxin, a folsav, a 
noradrenalin, a hisztamin, és egyéb vegyületek me
tabolizmusában, valamint a lipidek és a fehérjék 
szintézisében, a serotonin hidroxilációjában. Szük
séges továbbá a kapilláris endothelium és a kolla
gén szintéziséhez is. Fokozza a szervezet ellenálló
képességét, javítja a vas felszívódását. 
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e Hatóanyag 
500 mg acidum ascorbicum rágótablettánként. 

• Javallat 
C-vitaminhiányos állapotok megelőzése és 

kezelése. Fertőző, valamint húléses meg
betegedések, felszívódási zavarok, fáradékonyság, 
vitaminhiányos táplákozás, barbiturát, pirimidon, 
szalicilát kezelés, fokozott C-vitaminszük.séglet ter
hesség és szoptatás idején. 
• Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Naponta 1-2 rágótablettát ke!l elszopogatni, 
vagy szétrágni, lehetőleg étkezés után. 
• Mellékhatás 

A javasolt adagok mellett nem lépnek fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható egyútt: 
- barbiturátokka!, pirimidonnal (növekedhet az 

aszkorbinsav igény); 
- deferoxaminna! (vastoxicitás veszélye); 
- diszulfirammal (nagy dózis vagy hosszan tartó 

aszkorbinsav adagolás gátolhatja a diszulfiram
alkohol kölcsönhatást); 

- mexiletinnel ( gyorsíthatja a mexiletin kiválasz
tódás!); 

- szalicilátokkal (növelheti az aszkorbinsav 
mennyiség kiválasztódását a vesében). 

Nagy adag aszkorbinsav csökkentheti a vizelet 
pH-ját, mely a savas karakterG hatóanyagok újrafel
szívódását, ill. a bázisos hatóanyagok csökkent fel
szívódását eredményezheti. 
e Figyelmeztetés 

Nagyobb adagok alkalmazása esetén (napi 
1000 mg felett) hasmenés, gyomorfájdalom fordul
hat elő és megnövekedhet az oxalát vesekövek 
képződésének veszélye. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1959 

Fokozza a szervezet, főként a bór vitalitását. 
Hatóanyag 

Retinaium 
Tocopherolum aceticum 
Cyanocobalaminum 
Thiaminium chioratum 
Ribafiavinum 
Pyridoxinium chioratum 
Acidum nicotinicum 
drazsénként 

1.i mg (2000 NE) 
10,0 mg (10 NE) 

0,003 mg 
1,00 mg 
1,00 mg 
1,00 mg 
10,0 mg 

e Javallat 
Főként a bór, a haj és a köröm vitaminhiány 

okozta toneteinek megelőzése és kezelése. 
e Ellenjavallat 

A-hypervitaminosis, retinoid kezelés. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőttekneknaponta 2-szer 1 
drazsé, 14 év alatti gyermekeknek naponta 1 dra
zsé, melyet kevés folyadékkal egészben kell be
venni. 
e Mellékhatás 

A készítmény ribafiavin tartalmától a vizelet 
erősen sárgára színezódhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Egyéb A-vitamin tartalmú gyógyszerkészítmény 
egyidejűleg történő alkalmazásakor figyelembe kell 
venni a Biovital Vitamin A,E+ spec. 8-komplex 
drazsé A-vitamin tartalmát is. 

Terhességben a napi A-vitamin bevitel ne halad
ja meg a 6000 NE-t. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K -1957 

Zsírban oldódó vitamin antioXidáns tulajdonsá
gokkaL Meggátolja a többszörösen telitetlen zsír
savak toxikus szabad gyökökké történő oxidációját 
• Hatóanyag 

73,53 mg (100 NE) tocopherolum aceticum kap
szulánként. 
e Javallat 

E-vitamin hiány, fokozott E-vitamin szükséglet 
idős korban, klimaktérium, ill terhesség idején. 
• Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 1-3 kap
szula. A kapszulát étkezéS után kis mennyiségú 
folyadékkal kell bevenni. 
e Mellékhatás 

A szokásos napi dózis alkalmazásakor nem 
jelentkeznek. 

Nagy adagok (800 NE/nap) hosszabb ideig 
történő alkalmazásakor szédülés, fejfájás, hányin
ger, hasmenés jelentkezhet; emelkedhet a 
szérumkolesi:terin és triglicerid szint. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerűlendó: 
- antacidokkal (csökken a zsíroldékony vita

minok felszívódása), 
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~ anticoagulánsokkal, kumarin és indandion 
származékokkal {nagy adag E-vitamin fokozhatJa a 
hypoprothrombinaemia veszélyét), 

~ k.olesztiraminnal, kolesztipol!al, ásványi olajjal 
és szukralfáttal (gátolhatják az E-vitamin fel
szívódás!), 

-.vastartalmú gyógyszerekkel (nagy mennyi
ségú vas bevitel növelheti a napi E-vitamin Sf:Ükség
letet). Nagy adag E-vitamin gátolhatja az Xe$ a K
vitaminok felszfvódását. 
• Figyelmeztetés 

Óvatosan adható vashiányos anaemiában és K
vitamin hiány okozta hypoprothrombinaemiában. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1958 

Parasympatolyticumot és spasmolyticumot tar
talmazó kombinált készítmény. 

Az izopropamid jodid vagolytikus hatású szin
tetikus kuaterner ammóniumszármazék. Perifériás 
hatásai az atropinéhoz hasonlóak 

A drotaverin myotrop spasmolyticum mely a fos
ztadiészteráz enzim gátlása révén hat. A gyomor
bél tractus, az epeutak, az urogenitalis rendszer si
maizomzatának spasmusát oldja, illetve kifejlódését 
gátolja. 
• Hatóanyag 

5 mg isopropamidium iodatum, 60 mg dro
taverinium chioratum tablettánként. 
e Javallat 

A gyomor- béltractus mctoros és secretiós 
funkciójának zavarai. 

Ulcus duodeni et vantriculi esetén adjuvánsként. 
e Ellenjavallat 

Glaucoma, prostata hypertrophia, gastrointesti
nalis stenosisok, megacolon, tachyarrhythmiák, 
súlyos máj-, vese- és szívelégtelenség. 
• Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 2-3-szor 
1-2 tbl., a 12 évesnél idősebb gyermekeknek 2-3-
szar Y2-1 tbl. 
• Mellékhatás 

Száj- és torokszárazság, accomodatios zavar. 
mydriasis, intraocularis nyomásfokozódás, zavart
ság, álmatlanság, aluszékonyság, gyengeség, 
cycloplegia, xerostomia, hypohydrosis, vizeletre
tentio, palpitatio, hypotensio, dysphagia, meteon's
mus, impotentia, a tejelválasztás csökkenése, 
vizelet-ürítési nehézség, tachycardia, hányinger, 
hányás, obstipatio, fejfájás, szédülés, allergiás bőr
tünetek. 



• Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
- egyéb anticholinergicumakkal és triciklikus 

antidepresszánsokkal {az atropinszerúme!lékhatá
sok fokozódhatnak), 

- fenotiazinokkal {hatásuk fokozódhat), 
- kortikoszteroidokkal {fokozódhat az intraocu-

laris nyomás) 
- kábitó fájdalomcsillapítókkal, antiarrhyth

micumokkal {1. csoport) antihisztaminokkal, tricik
likus antidepresszánsokkal {fokozódhat a parasym
patholytikus hatás), 

- domperidonnal, metokloppramiddal (antago
nista hatás). 
• Figyelmeztetés 

Fokozott óvatossággal adható idős korban, 
valamint máj- és vesebetegség, hyperthyreosis 
{jódtartalom!), keringési elégteleség, coronaria 
betegség, szívritmus-zavarok és hiatus herniához 
társuló reflux oesophagitis esetén. 

A kezelést célszerű a pajzsmirigyfunkció vizs
gálat előtt legalább egy héttel felfüggeszteni. 
Alkalmazása látászavart okozhat (íárművezetés, 
baleseti veszéllyel járó munka!). 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C), 
fénytól védve. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3297 

Antiszeptikus, keratop!astikus, redukáló, vérte
lenító és gyulladáscsökkentő hatású. Fokozza a 
fagocytosist. Emellett szárító hatással is ren
delkezik. 
• Hatóanyag 

1 g ammonium bitumensulfonicum, 2 g zincum 
oxydatum (20 g) vaselin típusú kenócsben. 
e Javallat 

Gyulladásos beszűrődésset és viszketésset 
járó bőrelváltozások, idült ekzema, pernio, conge
latio, decubitus környékének kiegészítő kezelése; 
furunculus, carbunculus beolvasztása (párakötés 
alá). 
e Adagolás 

A beteg testfelületre kenni. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Nyílt sebre alkalmazni nem szabad. 
o Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 2334 

BL-~ÖCI~151TÍgjiijekci!'i 
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• Hatóanyag 
15 mg bleomycinium chiOratum porampul~ 

lánként. 
• Javallat 

Bórrák (penis, scrotum, vulva). A fej és nyak 
rákja (maxilla, nyelv, ajak, gége, szájüreg). 
Nyelőcsórák. Tüdőrák (különösen az elsődleges 
bronchogén rák vagy az áttétel adó szarusejtes 
rák). Méhnyakrák. Malignus lymphoma (reticulosar~ 
coma, lymphosarcoma, Hodgkin~kór). Agytumor 
{különösen a glioma). 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt. 
• Adagolás 

Átlagos egyszeri adagja 15-30 mg (1-2 amp.) 
az alábbi módon: 

fm. vagy sc. legfeljebb 5 ml izotóniás nátrium~ 
klorid oldatban oldva bőr-; fej~, és nyakrák esetén 
legfeljebb 1 mg/ml töménységúo\datban a fókusz! 
körülvevő területbe. 

fa. megfelelő mennyiségű izotóniás nátrium~ 

klorid vagy glükózoldatban oldva egyetlen injek
cióban vagy elnyújtott hatású infúzióban. 

!v. 5-20 ml izotóniás nátrium-klorid vagy glükóz
oldatban lassan. Ha láz léP fel, az egyszeri adagot 
5 mg-ra vagy még kevesebbre kell csökkenteni, és 
gyakrabban, pl. naponta vagy napi 2~szer kell adni. 
A kezelést rendszerint heti kétszer végzik, de a be~ 
teg állapotától függően adható naponta is, vagy 
csak heti egyszeri alkalommal. Még a tumor eltúné~ 
se után is, szükség lehet egy ideig kiegészítő 

kezelésre, pl. 10 alkalommal heti egyszer 15 mg 
(1 amp.) iv. 
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Egy kúra teljes adagja legfeljebb 300-450 mg. A 
tumor teljes eltűnését 1-3 mg/ml oldattal átitatott 
tampon lokális alkalmazásával is elő lehet segíteni 
vagy a kiújulását megakadá!yozni. Kiegészíthető a 
kezelés (pl. a bór-, fej-, nyakrák esetén) 0,1%~os 
kenőcs alkalmazásával. 
e Mellékhatás 

Pneumonia-szerű tünetek, nagy adag esetén 
tüdófibrosis. Láz, 4-5 órával a kezelés után vagy 
később (ez spontán megszünik). Hirtelen fellépő 

vérzés, a rákos focus necrosisa következtében. 
Dermatosclerosis-szerú tünetek, mint pl. az ujjak és 
a tenyér keményedése, a bór pigmentációja, 
körömelváltozások, alopecia, stomatitis {rendszerint 
a kezelés során kb. 150 mg beadása után). Ritkán 
súlyos stomatitis és angularis stomatitis (su
gárkezeléssel való kombináció esetén). lv. adás 
esetén gyakran vénafal megvastagodás, im. adás 
csetén a terület induratiója. Ritkán hányinger, 

hányás, "(közvetlenül az inj. után). Anaphylaxia 
bőrkiütés. Fájdalom a rákos focusban, fejfájás, tom
paság-érzés a fejben, anorexia, diarrhoea, pollaki~ 
uria, residualis vizeletérzés, mictiós és vascularis 
fájdalom.-
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Megfelelő időközökben a tüdő múködését 
ellenőrizni kell (sztetoszkópos, röntgen~, vitái- és dif~ 
fúzív kapacitásvizsgálat az oxigén arteriális par~ 
lialis nyomásának vizsgálata). Bármilyen rendel
lenesség rnutatkozik, vagy a tüdómúködésben 
hirtelen csökkenés következik be, a kezelést fel kell 
függeszteni. 

Ha pneumoniaszerú tünetek jelentkeznek, a 
kezelést azonnal abba kell hagyni és mel
lékvesekéreg~ hormonokat, ill. antibioticumokat kell 
adni. 

A tüdómúködés (beleértve a tüdórákot is), a 
szív-, vagy vesemúködés rendellenessége esetén, 
ill. idős betegnek különös óvatossággal kell adni, 
csökkentett adagban vagy a kezelések köz!i időtar
tam növelésével. 

Pneumoniaszerú tünetek gyakrabban jelent~ 

keznek a korábban mellkasi sugárterápiával vagy 
egyéb rákellenes szerekkel (elsősorban alkllezó 
szarekkel vagy mitomicin C~vel) kezeltek esetében, 
ill. az említett kezelési módok egyikével történő kom
binációban. 

Ha a láz az adag csökkentése ellenére sem 
mérséklódik, szteroidot és antipyreticumot lehet 
adni. / 

A stomatitis és a bórelváltozások a gyógyszer 
abbahagyása után spontán gyógyulnak. 

Vénafal~magvastagodás esetén át kell térni im. 
vagy sc. kezelésre. 

Az im. adás helyén fellépő fájdalom a beadás 
helyének változtatásával vagy helyi érzéstelenítő 
alkalmazásával megszüntethetó vagy megelózhe
tő. A hányinger, hányás antihisztaminokkal kezel
heló. 

Anaphylaxia és bórkiütés esetén a kezelés fel
függesztése mellett szisztémás kortikoszteroidot 
kelt adni. A terápiás hatás sugárterápiával fokoz
ható. 

Korábban sugárkezelés! követően adva gyak
ran kisebb hatás észlelhető, mert nehezebb a rá
kos locus elérése. Ilyen esetekben jobb a hatás, 
ha a rákos focusba vagy annak környezetébe ad
ják. 

Terhes vagy feltételezetten terhes nőknek foko
zott óvatossággal, csak a haszon/kockázat mér
legelésével adható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 771 
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·~k.8SbHi::'~,~~·rf19t~W~ít~<59><>··· .· .. 
B~()~AL-CI~90mg retardtablett~ .<·· 

(30x). ·:·~-; -·-·: ,._,:<:/·:: 

Á ic i<Ó<t Jo~osor : 
A diltiazem a kalcium antagonistákhBz-·· tartozik, 

melyek gátolják a kalcium ion behatolását a sejt
membrán aktivált kalcium csatornáin keresztül a 
sejtbe. Az erek simaizomzatára kifejtett hatása alap
ján értágító effektussal rendelkezik és ez a koszorú
ereken a legkifejezettebb. Csak kis mértékben car
diodepressiv és a szív ingervezetési rendszerét sem 
befolyásolja lényegesen. 

Javítja a szívizomzat oxigén egyensúlyát azáltal, 
hogy csökkenti az oxigén igényt, mert egyrészt 
csökkenti a perifériás ellenállást, másrészt növeli a 
szövetek oxigén ellátását, ami a koszorúér~rend+ 
szerre kifejtett értágító hatásnak köszönhető. Meg
előzi a koszorúér görcs kialakulását, csökkenti a 
magas vérnyomást és a gyors szívfrekvenciát. 
• Hatóanyag 

60 mg diltiatinium chioratum tablettánként, ill. 
90 mg diltiazinium chioratum relard tablettánként. 
• Javallat 

Angina pectoris, az angiospasticus angina 
tartós prophylaxisa. A supraventricularis tachy+ 
cardiás rohamok megelőzése. Manaterápiában a 
hypertonia enyhe és középsúlyos fokozatának 
kezelése, illetve a rezisztens esetekben és súlyos 
hypertoniában diureticumokkal vagy béta~bloc~ 

kolókkal kombinálva. 
• Ellenjavallat 

Cardiogen shock, manifeszt szívelégtelenség, 
heveny szívizom infarctus szövódményes formája, 
decompensalt szívelégtelenség, sick sinus syndro
ma, ll. és lll. fokú sinuatrialis vagy atrioventricularis 
black, hypotonia, bradycardia (percenként 55-nél 
lassúbb szívfrekvencia) esetén. Terhesség és a 
szoptatás időszaka. 

Az L fokú AV~block, valamint a WPW syndroma 
relatív ellenjavailatot képez. 
e Adagolás 

Tartós kezelésben alkalmazzák. Szokásos adag
ja naponta 3-szar 60 mg (3-szar 1 tabi.), amit szük
ség esetén napi 3~szor 120 mg-ra (3-szar 2 tabi.) 
lehet emelni. 

ABlacalcin 90 retard tablettát tartós kezelésben 
alkalmazzuk, szokásos adagja naponta 2-szer 90 
mg (2-szer 1 retard tabi.), ami napi 2-szer 180 mg 
{2~szer 2 retard tabl.~ra) emelhető. 

A tablettákat szélrágás nélkül kelllenyelni. 
e Mellékhatás 

Szórványosan hányinger, fáradtság, szédülés, 
fejfájás, bőrkiütés, bőrviszketés. Nagyobb adagok 
után boka és lábszár oedemát figyeltek meg és 



elvétve a májenzimek szérumszintjének csekély 
emelkedése fordulhat eló. Súlyos sinus-bradycar
dia, orthostatikus hypotonia, sinuatria!is vagy atri
oventricu\aris black is létrejöhet. Hosszan tartó 
kezelés során fogíny elváltozás is előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- egyéb vérnyomáscsökkentó szerekkel együtt 

(fokozott mértékú vérnyomásesés). Béta-blockolók
kal, antiarrhythmiás szerekkel és szívglikozidokkal 
az atrioventricularis átvezelés romlása és a szív
frekvencia csökkenése, esetleg szívelégtelenség, 
jelentős vérnyomásesés léphet fel. Ezekre az 
additív hatásokra figyelemmel kell lenni, kOlönös
képpen béta-blockolók intravénás adása esetén. 

- digoxinnal (a digoxin plazmaszintjének emel
kedése fordulhat eló a PO távolság meghosszabbo
dásával); 

- karbamazepinnel, ciklosparin A-val (plazmasz
intjük nő); 

- teofillinnel, (teofillin szint nő); 
- kinidin, (hypotonia, tüdőoedema, hyper-

trophiás obstruktív cardiomyopathia esetén) egyes 
esetekben; 
e Figyelmeztetés 

Fokozott figyelemmel adható azoknak a 
betegeknek akiknél enyhe ingerületvezetési zavar 
áll fenn (1. fokú AV-black), vérnyomásuk alacsony 
(systolés nyomás 90 Hgmm-nél alacsonyabb). 
WPW syndromában, ha ahhoz pitvarremegés vagy 
lebegés járul, a kezelés hatására a kamrai frekven
cia ná (kamrai tachycardia). A diltiazemmel folyatott 
kezelés alatt alkoholtartalmú italok fogyasztása tilos! 

A kezelés megkezdése előtt ajánlatos a ter
hesség kizárása. Jármúvezetók, magasban ill. 
veszélyes gépen dolgozók csak az orvos által elói rt 
- az egyéni érzékenységnek megfeleló adagban 
szed hetik. 

Ez az óvatosság fokozottan érvényes a kezelés 
kezdetén, ill. gyógyszerváltás esetén. 

Tartós terápiánál májfunkció zavar eselén a máj
funkció ellenőrzése szükséges. 

Eltartás: az eredeti csomagolásban 25 °C alatti 
hőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1916 (60 mg tabletta) 

K -1917 (90 mg tabletta) 

Az atenolol .intrinsic szimpatomimetikus hatás" 
nélküli cardiaszelektiv béta-receptor blockoló. 
Hatását elsősorban a !31-receptorok bioekelása 

révén fejti k1, így a sympathikus idegrendszer szivre 
kifejtett pozitív inotrop, chronotrop, dromotrop és 
bathmctrop hatása gyengül. A hatás annál kifejezet
tebb, minél erősebb sympathikus befolyás alatt áll a 
szív. Atenolol adása után csökken a szívfrekvencia, 
a szivizom contractilitása, gyengül az AV-csomó in
gerelhetősége, ezáltal csökken a szív teljesitménye, 
kisebb lesz oxigén1génye. Igy az atenolol antiangi
nás, antihypertensiv, antiarrhythmiás tulajdonságú. 

Biohasznosulása 50%, legmagasabb vérszintet 
a bevételt követő 2-4 órán belül éri el, felezési ideje 
7 óra. 

A placentán keresztül a magzati vérkeringésbe 
is átjut, az anyatejben kiválasztódik. A vér-agy gáton. 
csak kismértékben jut keresztül. A plazma fehér· 
jékhez igen kismértékben (max. 5%) kötódik. 

A Blokium diureticumokkal és egyéb antihyper
tensiv szerekkel kombinálható. 
e Hatóanyag 

50, ill. 100 mg atenololum tablettánként. 
e Javallat 

Hypertonia. 
Coronariaelégtelenség, angina pectoris. 
Szfvritmuszavarok, tachyarrhythmiák. 

e Ellenjavallat 
- a készítmény alkotórészei iránti túlérzékeny-

ség, 
-ll-lll fokú AV-black. 
- nagyfokú bradycardia, 
-nem kompenzált szívelégtelenség, 
- cardiogen shock, 
- pacemaker nélküli betegek sick-sinus syndro-

mája, 

170 

- pulmonális hypertonia, 
- akut asthmás roham, 
- egyidejű MAO-gátló kezelés, 
- gyermekkor. 
Különös el6vigyázatosságot követel alkalma-

zása: 
- diabetes mel!itusban, 
- metabolikus acidosisban, 
-súlyos perifériás keringési zavarokban, 
-rossz vesefunkció esetén (lásd táblázat). 
- asthma bronchialében (akár csak anam-

nesztikusan is szerepel), ill. más obstructfv tüdő
betegségben. 

Terhesség és szoptatás alatt szedése kerülendő. 
e Adagolás 

Szokásos adagja naponta 50 mg. Az adagot 
napi 100 mg-ra lehet emelni, napi egyszeri dózis
ban vagy 2 részre elosztva. A hatás kialakulása 1-2 
hét múlva várható. 

Hypertonia: a kezdő adag általában naponta 1-
szer 50 mg önmagában vagy diureticummal kombi
nálva. Amennyiben az adagolás nem hozza meg a 
kívánt eredményt 1-2 héten ·belül, a dózis emelhető 
1-szer 100 mg/nap-ra. A napi adag további emelé
se általában nem fokozza a terápiás hatást A 

Blokium kombinálható egyéb vérnyomáscsökken
tőkkel. 

Angina pectoris: a kezdő adag naponta 1-szer 
50 mg. Amennyiben ez nem elegendő, az adag egy 
hét után emelhető 1-szer 100 mg/nap-ra. Egyes 
esetekben 1·szer 200 mg/nap adására is szükség 
lehet ahhoz, hogy.24 órán át érvényesüljön a maxi
mális antianginás hatás. 

Beszúkült vesefunkció: Miután az atenololt a 
vese választja ki, károsadott vesefunkció eselén a 
következő adagolás javasolt: 

Kreatinin clearance Se-kreatinin 
ml{perc/1.73 m2 I'mol/liter 

Atenolol 
dózis 

126-35 
35-15 

15alan 

70-300 átlagos 
300--600 50 mg/nap vagy 100 mg 

másodnaponta 
600 felett 50 mg másodnaponta 

vagy 100 rng négynaponta 

A Blokium kezelést nem szabad hirtelen abba
hagyni, fokozatosan, megfigyelés mellett, lehetőleg 
két héten keresztül csökkentendő az ad.S.g. 
e Mellékhatás 

Az atenolol általában jól tolerált gyógyszer. 
Cardialis mallékhatásai (bradycardia, szívelégtelen
ség, hypotonia, dózisfüggőek, ezek fellépése az 
adag csökkentését, vagy a kezelés felfüggesztését 
tehetik szükségessé. 

A 131 szelektivitás révén bronchoconstrictio, per
ifériás keringési zavar (hidegérzés a végtagokban) 
és az anyagcserére kifejtett hatás (plazma lipidszint 
megemelése, az inzulin. indukálta hypoglycaemia 
felerősödése) csak ritká-h várható, ezért ez az adag 
csökkentését, illetve a kezelés fe!függesztését csak 
kevés esetben teszi szükségessé. 

Ritkán k6zponti idegrendszeri mellékhatások: 
elsősorban a kezelés megkezdésekor fáradtság, 
kábultság, aluszékonyság,- szédülés, vagy enyhe 
fejfájás, depressio, élénk álmok. 

Továbbá gastrointestinális panaszok (hányinger, 
hasmenés, szorulás), izomgörcsök, a könnyter
melés csökkentése, ill. igen ritkán impotencia, foko
zott izzadás vagy arthralgia fordulhat elő. 

Egyes esetekben túlérzékenységi reakciók; bór 
(psoriasiform exanthemci, bőrnecrosis) tünetek. A 
nagyon ritkán fellépő allergiás reakció vagy men
tális zavartság is a kezelés megszakitását indokolja 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Tílos egyOtt adni: 
- verapamillal, ha a betegnek ingerület-vezetési 

zavara van. (Egyik készítmény sem adható iv. a 
másik megszakítása után 48 órán belün, asystolia 
veszélye miatt). 

- Beta-mimetikus gyógyszerek antagonizálják a 
béta-blockoló hatást. Alfa- és bétamimeticumokkal 
történő együttadás esetében az alfa-mimetikus 
hatás miatt hypertonia, súlyos bradycardia, sót 
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szivmegállás léphet fel, ezért együttadásuk nem 
megengedett. 

óvatosan adható együtt: 
-Antiarrhythmiás szerekkel, verapami!lal és ver

apamil típusú kálcium antagonistákkal, mert- külö
nösen rossz kamramúködés eselén - a cardiode
pressív hatás felerősödhet AV·block, bradycardia, 
hypotonia, szívelégtelenség léphet fel. Verapamillal 
és diltiazemmel történő együttes adás esElten asys
tolia kialakulását is leírták. 

- Nitrátszármazékokkal és más vérnyomáscsök
kentökkel (a vérnyomáscsökkentő hatás és a brady
cardia erősödhet). Klonidinnel történö szimultán keze
lés befejezésekor először az atenololt, majd néhány 
nappal később szabad csak a klonidint elhagyni. 

- Szívglikozidokkal (bradycardia, vezetési zavar 
fellépése miatt). 

- Parasympathomimeticumokkal (bradycardia 
veszélye). 

- Központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel 
(hypnoticumokka!, tranqvillánsokkal, tri-/tetraciklikus 
antidepresszánsokkal, neur.olepticumokkal) {hypo
tonia veszélye miatt) narcoticumokkal (cardiode
pressio lehetősége miatt.) 

- Nem szterbid gyulladáscsökkentökkel (az 
atenolol vérnyomáscsökkentő hatása csökken). 

- Xanthin származékokkal (amine- és teofillin), 
(kölcsönös haláskorlátozás). 

~ Inzulinnal és orális antidiabeticumokkal, (az 
ateno!ol felerősítheti a hypoglycaemiát, miközben 
utánozza annak egyes tüneteit (tachycardiát). 

- Alumínium, magnézium és kalcium tartalmú 
antacidékkal (az atenolol hatása csökken). 
e Figyelmeztetés 

Adásakor feltétlenül óvatosságra van szükség, 
ha a szív tartalékereje már csökkent. 

Szívelégtelenségben kerülni kell a béta-blocko
lók alkalmazását, ill. csak olyan betegeknek adha
tó, akiknél a dekompenzáció tünetei jól befolyásol
hatók. 

Bradycardia esetén az adagot csökkenteni kell, 
esetleg meg kell szakítani a kezelést 

Csak óvatosan adható obstructív légzőszervi 
betegségben· szenvedőknek, a sthmás betegeknek, 
mivel a kezelés hatására a légúti ellenállás 
növekedhet. A bronchospasmus hörgtágitók (pl. 
salbutamol) adásával szüntethetó meg. 

Más béta-blockolókhoz hasonlóan a kezelést 
nem szabad hirtelen abbahagyni. 

Ischaemiás szívbetegségben szenvedők keze
lését fokozatosan csökkenő adagokkal több napon 
keresztül kell befejezni, mivel a hirtelen megszakítás 
a beteg állapotát akutan ronthatja. 

óvatosság szükséges a betegek klonidinról tör
ténő átállításánál. Amennyiben a két szert kapja a 
beteg, a béta-blackaló abbahagyása után a bete
geknek a cianidint még néhány napig feltét-lenül 
szednie kell. 



Amennyiben diabeteszeseknél béta-receptor 
blackaló kerül alkalmazásra, a vércukor értékeket a 
szakottnál rövidebb időközökben kell ellenőrizni. 

Súlyos hyperthyreosisban is elfedhetik a klinikai 
tOnetek egy részét. 

Általános narcosisban végzett mútéti beavatko
zás előtt az anaestesiológusnak tekintetbe kell ven
nie az atenolol kezelést. 

Béta-receptor blackalóval kezelt beteg általános 
érzéstelenítésa esetén a lehető legkisebb negatív 
inatrop hatású narcoticumot kell választani, mivel a 
cardiodepressiv hatás felerősödhet 

Bár az atenolol!al végzett célirányos vizsgála
tok nem bizonyították, annak reakcióképességre 
kifejtett hatását, egyéni érzékenység esetén a jár
művezető képességet és a baleseti veszéllyel já
ró munkavégzést befolyásolhatja. Fokozott mér
tékben érvényes ez a terápia kezdetekor, gyógy
szerváltás esetére, ill. egyidejű alkoholfogyasz
tásra. 

Túladagolás 
A feltépő súlyos bradycardia megszüntethető 

1-2 mg iv. atropinnal, ezután szükség esetén 
béta-stimulánst, pl. 25 !!9 isoprenalint lehet adni, 
lassan iv. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2029 {50 mg) 

K- 2030 {100 mg) 

Két komponensú vérnyomáscsökkentő készít
mény. 

Az ateno/o/ cardioselectiv béta-receptorblock
oló. Hatását elsősorban a béta1 receptorok bioc
kolása révén fejti ki, így a szimpatikus idegrendszer 
szívre kifejtett pozitív inotrop, chronotrop, dramctrop 
és bathmctrop hatása gyengül. A hatás annál kifeje
zettebb, minél erősebb szimpatikus befolyás alatt 
áll a szív. Terápiás adagban nincs intrinsic sympa
thomimeticus aktivitása, sem klinikailag jelentős 
membranstabilizáló tulajdonsága. 

A klórtatidon tartós hatású, szulfonamid típusú 
diureticum. Gátolja a distalis tubulusokban a nátri
um és klór reabszorpcióját, melyet kismértékű kálci
um- káliumvesztés kisér. 

Az atenolol kb. 50%-a szívódik fel a gastroin
testinális rendszerből, a legmagasabb vérszintet a 
bevételt követő 2--4 órán belül éri el. Plazmafehérjé
hez kismértékben kötódik { < 5%), túlnyomórészt 
változatlan formában, avesén keresztül választódik 
ki, felezési ideje 7 óra. 

A klórtalidon legnagyobb része a gyomor- bél
rendszerból felszlvódik, plazmafehérjéhez kb. 75%
ban kötődik, terminális felezési ideje 50 óra. 
Túlnyomórészt változatlan formában a veséken 
keresztül választódik ki. 

A hatás a Blokium Diu bevételét követő 2 órán 
belüllép fel, tartama kb. 24 óra. 
e Hatóanyag 

100 mg atenololum és 25 mg chlortalidonum 
tablettán ként. 
• Javallat 

Hypertonia, amennyiben manaterápia for
májában sem béta-blockolóval, sem diureticummal 
nem érhető el megfelelő vérnyomáscsökkenés. 
e Ellenjavallat 

- a készlimény egyes alkotórészei, ill. szulfon
amid származékok iránti túlérzékenység; 

- 1!. és lll. fokú AV-black, nagyfokú bradycardia, 
sick sinus syndroma {kivéve pacemakerrel ren
delkező betegeknél); 

-nem kompenzált szívelégtelenség: 
- cardiogen shock; 
- pulmónalis hypertonia: 
-akut asthmás roham; 
-súlyos veseelégtelenség; 
- Veraparnil típusú Ca-antagonisták {verapamil, 

diltiazem) egyidejű iv. adása; 
- MAO gátlók egyidejű adása; 
- terápiaresistens hypokalaemia, ill. súlyos 

hyponatraemia; 
- praecoma, ill. coma hepaticum; 
- gyermekkor; 
- szapiatás (az atenolol és klórtalidon is átjut az 

anyatejbe ). 
KOlönös elővigyázatosságat igényel alkalmazá-

sa: 
- beszükült vese- és májfunkció; 
- hyperuricaemia, ill. köszvény; 
-diabetes mellitus, (a kezdódó hypoglycaemia 

klinikai tüneteit elfedheti); 
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- súlyos perifériás keringési zavar; 
- hypercalcaemia; 
- metabolikus acidosis esetén. 
-asthma bronchiale {akkor is, ha az anamnesis-

ben szerepel), ill. más obstruktív légúti meg
betegedés esetén. 

Alkalmazása terhességben 
Terheseknek lehetőleg ne adjuk; alkalmazása ki

vételesen, az elóny/kockázat igen gondos mérlege
lése után történhet. Tartós kezelést ne alkalmaz
zunk. 

Ha elkerülhetetlen az adása terhességben, a 
magzatot, ill. a szülést követő néhány napig az 
újszülöttet igen gondosan kell observálni, mert az 
uteroplacentaris áramlás csökkenése befolyásolhat
ja a magzat fejlödését, ill: bradycardia, icterus, 
thrombocytopenia, elektrolitzavarok jelentkezhet
nek. 

e Adagolás 
Szokásos kezdő adag naponta egyszer fél 

tabletta. Nem megfelelő vérnyomáscsökkenés 
esetén az adagot napi 1 tablettára lehet emelni. 
További dózfsemelés általában nem hatásos. 

Szükség esetén más vérnyomáscsökkentővel 
{vasodilatatorok, Ca antagonisták) kell a kezelést 
kiegészíteni. Súlyos vérnyomásesés elkerülésére a 
kiegészítő vérnyomáscsökkentő szer kezdő adagja 
általában a szakésos dózis 50%-a legyen. 

Beszúkült vesefunkciójú betegeknél a napi 
dózist csökkenteni, ill. az adagolás intervallumát 
növeini kell a kumuláció elkerülése céljából. 
e Mellékhatás 

Általában jól tolerált gyógyszer, melynek mellék
hatásai az alkotórészek mellékhatásainak felelnek 
meg. A terápia kezdetekor esetenként jelentkező fá
radtság, enyhe szédülés és fejfájás általában átme
neti jellegű. 

-Atenofol 
Cardialis meflékhatások {bradycardia, hypoten

sio, szívelégtelenség) ritkák és dózísfüggóek. A bé
ta1-szelektivitás révén bronchoconstrictio, perifériás 
keringési zavar, (hidegérzés, paraesthesia a vég
tagokban) és anyagcserezavar (a szérum triglicerid 
szint emelkedése, HDL-koleszterin szint csökkené
se, inzulin indukálta hypoglycaemia felerősödése) 
ritkán fordul elő. A fenti esetekben az adag csök
kentése, ill. a kezelés felfüggesztése válhat szüksé
gessé. 

Az atenolol hidrofil vegyület, ezért központi ide
grendszeri mellékhatások {fáradtság, kábultság, 
aluszékonyság, depressio).ritkán jelentkeznek. 

Gastrointestinalis pan'aszok {émelygés, has
menés, székrekedés), izomgörcsök, könnytermelés 
csökkenése, impotencia, ill. igen ritkán fokozott 
izzadás vagy arthraígia fordulhatnak elő. 

A nagyon ritkán észleiható allergiás reakció 
{csontvelőkárosodás, psoriasiform exanthema, 
bőrnecrosis), vagy mentális zavartság a kezelés 
megszakitását indokolja. 

- Klórtatidon 
Szédülés, adynamia, fáradtságérzés jelentkez

het, elsősorban a kezelés elején. Ezek a panaszok 
többnyire spontán, vagy az adagok átmeneti csök
kentésére megszúnnek. · Ritkán orthostatikus 
hypotensio, ill. hypokalaemia következtében izom
görcs, paraesthesia, szomjúságérzés, szívrit
muszavar jelentkezhet. Nagyon ritkán látászavar, 
cholestaticus icterus, pancreatitis, allergiás bórtü
net fényérzékenység, nccrotizáló vasculitis, idio
syncrasiás reakció {Jeukocytopenia, thrombocy
topenia, aplastikus anaemia) léphet fel. Ilyenkor a 
kezelést azonnal abba kell hagyni. Tartós alkalma
zás esetén előfordulhat az elektrolit- és folyadékház
tartás zavara, elsősorban hypokalaemia, továbbá 
hypercalcaemia. Ritkán hyperuricaemia, szénhid
rátanyagcsere-zavar, a szérum koleszterin és 
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triglicerid szint emelkedése, magnéziumhiány 
kialakulása és potenciazavarok fordulhatnak elő. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos együtt adní: 
- verapamillal, ha a betegnek vezetési zavara 

van; 
- parenterálisan veraparnil a Blakium Diu 

elhagyását követő 48 órán belül nem adható. 
Csak kivételesen adható együtt: - . 
- litiummaL mivel együttadás esetén a litium car

diotoxicus és neurotoxicus hatása felerősödik. 
Amennyiben az együttes adás nélkülözhetetlen, a 
litium dózisát csökkenteni kell {általában kb. 50%
kal) és ellenőrizni kell a litium szintet; 

- alfa- és béta-mimetikus hatással is rendelkező 
szimpatikomimetikumokkal történő együttadás 
esetén az alta-mimetikus hatás miatt hypertonia, 
súlyos bradycardia, sót szívmegállás léphet fel, 
ezért együttadásuk kerülendó. 

óvatosan adható együtt: 
-antiarrhythmiás szerekkel, verapamillal és ver

apamil típusú kálcium antagonistákkal, mert - kOlö
nösen rossz kamraműködés esetén - a cardiode
pressiv hatás erősödhet, AV-black, bradycardia, 
hypotonia, szívelégtélenség léphet fel. Verapamillal 
és diltiazemmal történő együttes adás esetén asys
tolia kialakulását is leírták; 

- nitrátszármazékokkal és vérnyomáscsökken
tákkel {a vérnyomáscsökkentő hatás és a bradycar
dia erősödhet); 

- szívglikozidokkal {a Blokium Diu hypokalaemi
záló hatása miatt a digitális hatása fokozódhat; in
gervezetési zavarok jelentkezhetnek); 

- allopurinollal {Milurit), mivel egyidejű allopuri
nol terápia eselén súlyos túlérzékenységi reakció le
hetséges. Ilyen esetekben trimetoprim és sulfame
toxazol {Sumetrolim) kezelés elkerülése is feltétlenül 
ajánlott, mivel súlyos, sőt tetalis lupus erythema
todes alakulhat ki; 

- ergetamin származékokkal {azok érszűkító 

hatása miatt}; 
- xantin származékokkal (pl. aminofillin, teafill in) 

{kölcsönös hatáscsökkenés miatt); 
- központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel 

(mint hypnoticumok, trankvillánsok, tri- és tetracik
likus antidepresszánsok) {hypotonia veszélye}; 

- narcoticumokkal {cardiodepressio lehetősé

ge); 
- kurare típusú izomrelaxánsokkal {fokozott neu

romusculáris blokád kialakulásának lehetősége); 
- inzulinnaL és orális antidiabetikumokkal [a klór

talidon hyperglycaemizáló hatással rendelkezik, 
míg az atenolol a hypoglykaemiát fokozhatja és 
annak tüneteit {tachycardia) elfedheti]; 

- anticoagulánsokkal, {mivel azok hatása 
csökkenhet); 

- klonidinnel, {a ktonidin elhagyásakor hyper
toniás crisis léphet fel), (lásd még Figyelmeztetés); 



- nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel és 
ösztrogén készítményekkel (Biokium Diu vérnyo
máscsökkentő hatása mérséklődhet); 

- niineralokortikoidokkal, kortikoszterbidokkal, 
ACTH-vat. hashajtókkaL parenterálisan adott 
Amphoterecin-8-vel (hypocalaemia lehetősége mi
att); 

- parasympathomimeticumokkal {bradycardia 
veszélye); 

- photosensibilizáló gyógyszerekkel, {a fényér
zékenység növekedésének lehetősége miatt); 

- egyidejű bevétel esetén a kolesztiramin 
hatására csökken a klórtalidon felszívódása, ezért a 
Blokium Diu-t a kolesztiramin adása előtt 1 órával, 
vagy azt követően 4 órával kell bevenni; 

- alumíniumot, magnéziumot, ill. kálciumot tartal
mazó antacidurnak egyidejű bevétele esetén az 
atenolol biohasznosulása csökkenhet. 
e Figyelmeztetés 

Adásakor feltétlenül óvatosságra van szükség, 
ha a szív tartalék ereje már csökkent. Szívelégtelen
ség esetén csak aktuálisan kompenzált állapotban 
adható. 

Csak óvatosan, a legkisebb még hatásos adag
ban adható obstruktív légzőszervi betegségben 
szenvedőknek, asthmás betegeknek, mivel a 
kezelés hatására a légúti ellenállás növekedhet. A 
bronchospasmus hörgtágítók {pl. salbutamol) 
adásával megszűntethetó. 

A kezelést nem szabad hirtelen abbahagyni, fo
kozatosan, observatio mellett, lehetőleg két héten 
keresztül csökkentendő az adag. Fokozottan érvé
nyes ez ischaemiás sz!vbetegek esetén,mivel a hir
telen megszakítás anginás panaszokhoz, esetleg 
szívinfarctushoz vezethet 

Óvatosság szükséges donidinnel együtt történő 
alkalmazáskor. Amennyiben a két szert együtt ad
ják, a béta-blackaló abbahagyása után a betegnek 
a cianidint még néhány napig feltétlenül szednie 
kell. 

Perifériás áramlási zavarban szenvedőknél fi
gyelni kell az áramlási zavar esetleges rosszabbo
dására. 

Phaeochromocytoma esetén béta-blackaló csak 
alfa-blackalóval kombináltan adható. 

óvatosan adható diabetes mellitus esetén,mivel 
az atenolol - bradycardizáló hatása miatt - a hypo
glycaemia tüneteit elfedheti {lásd még Gyógyszer
kölcsönhatás). 

Amennyiben cukorbetegeknél kerül a Blokium 
Diu tbl. alkalmazásra, a vércukor értéket a szakott
nál gyakrabban kell ellenőrizni és szűkség esetén a 
vércukorcsökkentő gyógyszerek adagját módosítani 
kell. 

Sebészi anaesthesia előtt az anaesthesiologust 
a Blokium Diu szedéséről tájékoztatni kell. A lehető 
legkisebb negativ inatrop hatással rendelkező ilar
cotikumot kell választani. mivel a cardiodepressív 

174 

hatás felerősödhet Esetleges vagus túlsúly 1-2 mg 
iv. atropinnal kezelhetó. A vesemúködés zavara 
eselén a dózist csökkenteni, ill. az adás intervallu
mát növeini kell. 

Ha a kezelés során tartósan hyperurikaemia áll 
fenn, húgysavüritést növelő szet adása javasolt. 

Fokozott figyelmet igényel az adagolás súlyos 
hyperthyreosisban, mert az atenolol elfedheti a 
klinikai tűnetek egy részét. 

Progresszív májbetegségben a víz- és elek~ 
tralitháztartás zavara coma hepaticumot okozhat, 
ezért a B!okium Diu csak óvatosan adagolható. 

Tartós kezelés eselén a szérum nátrium, kálium, 
koleszterin és triglicerid, húgysav, ill. vese és máj
funkció rendszeres kontrollja szükséges. 

A járművezetőképességet és a baleseti veszéllyel 
járó munka végzését befolyásolhatja. Fokozott mér
tékben érvényes ez a terápia kezdetén, gyógyszer
váltás, ill. egyidejű alkoholfogyasztás esetén. Ezért 
egyénileg kell meghatározni a tilatom mértékét. 

Túladagolás: 
Súlyos bradycardia esetén 1-2 mg atropin 

adandó iv. Szükség esetén béta agonista {p!. 25 J.lg 
kezdő dózisú izoprenalin) vagy 0,5 mg orciprenalin 
adandó, igen lassan, iv. Bronchospasmus esetén !32 
mimeticum, valamint teofillin adása válhat szük· 
ség essé. 

A vesefunkciót. a vérnyomást, folyadék-, és 
elektrolitháztartást ellenőrizni, szükség esetén kor
rigálni kell. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megfegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 2384 

Adslringens és actsorbens hatású bélfertőtlenítő 
tabletta, mely a gyulladásos bélfalra gyakorolt ked
vező actstringens hatása révén, másrészt a mérge
zó, irritáló anyagok, baktériumok, toxinak megköté
se által fejti ki hatását. 
e Hatóanyag 

150 mg albumen tannicum, 150 mg bismuthum 
subgallicum, 300 mg bolus alba tabletténként 
e Javallat 

Akut fertőzéses bélmegbetegedések, mérgezé
ses gyomor- és bél bántalmak, krónikus enterocolitis 
{rothadásos és erjedéses dyspepsia, gastrogen 
diarrhoea) kezelése. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
e Adagolás 

Naponta 3-szar 1-3 tabletta. 

• Mellékhatás 
A gyártó adatot nem közölt 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
A gyártó adatot nem közölt 

e Figyelmeztetés 
A gyártó adatot nem közölt 
Eltarlás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3352 

A készítmény enyhe hashajtó és adszorbeáló 
hatású bélfertötlenító. Előnye, hogy a széktetet nem 
festi feketére, így annak makroszkópos megítélését 
nem zavarja (me!aena). 
e Hatóanyag 

20 mg extractum rhei siccum, 50 mg sulfur prae
cipitatum, 100 mg sennae fol i i pulvis, 400 mg bo! us 
alba tab!ettánként. 
• Javallat 

Obstipatio, flatulentia, meteorismus, erjedéses 
dyspepsia. 
e Ellenjavallat 

Bélelzáródás vagy tisztázatlan eredetű hasi 
panaszok illetve tünetek. 
• Adagolás 

Naponta 3-szar 1-3 tabletta étkezés után vagy 
esténként 1-4 tabletta. 

Gyermekeknek 6 év felett: %-2 tabletta. 
• Mellékhatás / 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A vizelet színét megváltoztatja bizonyos labo
ratóriumi vizsgálatok eredményét befolyáSolhatja. 

Eltattás: szobahőmérsék!eten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3353 

A dinátrium klodronát az endogén foszfatázokkal 
szemben rezisztens biszfasztanát vegyület, amely 
gátolja az osteolytikus folyamatokat, illetve csökken
ti az esteolysis okozta hypercalcaemiát. Hatását az 
esteaciast tevékenység gátlásával és a hidroxiapatit 
oldódásának megakadályozásával fejti ki. 
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Terápiás koncentrációban a normális csontszö
veti mineralizációt nem befolyásolja. Normocalc
aemiás tumoros betegekben csökkenti a kalcium és 
a hidroxiprolin vesén át történő kiválasztódását. 

Csontmetastasisos tumoros betegekt-en a 
csontkárosodást, valamint az ezzel összefüggő 
csontfájdalmakat mérsékli. 

A dinátrium klodronát csak kis mértékben (1-2%) 
szívódik fe!. A beadott mennyiség 20-40%~--~~~n a 
csontszövetekhez kötődik és a cSontsZóveti 
.,turnover" ütemében válik szabaddá. Plazma felezé
si ideje 2 óra. A felszívódott mennyiség 60-80%-a 48 
órán belül változatlan formában ürül a vizelettel és 
mintegy 5%-a a széklettel. 
• Hatóanyag 

400 mg dinatrium clodronicum anhydricum kap
szulánként: 300 mg dinatrium clodronicum anhy
dricum ampullánként (5 ml). Egy ampulla 8,00 mg 
nátrium-hidrexidot tartalmaz. 
e Javallat 

Malignus tumorok következtében fellépő osteo
!ytikus folyamatok és hypercalcaemia. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, veseelégtelen
ség {5 mg/100 ml fel_etti szérum kreatinin szint), a 
gyomor-bél rendszer akut gyulladásai és vérzései, 
terhesség, szoptatás. 
• Adagolás 

Kapszula 
Fokozott csontritkulás hypercalcaemia riélkU!: 4 

kapszula naponta; fokozott csontritkulás hypercalc
aemiával: 6-8 kapszula naponta. A napi adag 2-3 
részre osztható és a kapszutákat az étkezések kö
zött kell bevenni {lásd Gyógyszerkölcsönhatás). 

Infúzió 
300 mg {egy 5 ml-es ampulla) naponta, 500 ml 

0,9%-os NaCl vagy 5%-os glükóz oldatban hígítva, 
legalább 2 órán át lassú iv. infúzióban alkalmazva. 
Fontos a kezelés megkezdése előtt és a kezelés 
alatt a betegek megfelelő hidratáltsági állapotának 
fenntartása. A kezelés a normocalcaemia 
eléréséig folytatandó, ami általában 2-5 nap alatt 
következik be. A kezelés ritkán tart 7 napnál 
tovább. A normál kalciumszint fenntartására per os 
Bonefos kapszutákkal történő utókezelés válhat 
szükségessé, napi 1600-3200 mg-os adaggaL A 
vesefunkeiét a kezelés alatt folyamatosan 
ellenőrizni kell. Az adag csökkentendő, ha a vese
funkció romlik. 
e Mellékhatások 

A kezelés kezdetén és nagyobb adagok alkal
mazásakor enyhe gyomor-bélrendszeri panaszok 
jelentkezhetnek. 

Előfordulhat a szérum alkalikus foszfatáz és az 
LDH aktlvitás valamint a parathormonszint emelke
dése. Egyes esetekben beszámoltak a dinátrium 
klodronát adása után kialakult leukémiáról, azonban 
az oki összefüggés nem bizonyított. 



Ritkán az infúzió adagolás! követően proteinuria 
léphet fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A táplálék bizonyos összetevői rontha~ák a dinátri
um klodronát felszívódását, mert kempiexet képez 
fémekkel, ezért a Bonefos kapszulákat kalciumot, 
vasat, mangént és magnéziumot tartalmazó ételekkel 
(pl. teí),_gyógyszerekkel, antacidumokkal nem szabad 
egyszerre bevenni. A gyógyszer bevétele előtt és után 
célszerű két óra étkezési szünetet tartani. 
e Figyelmeztetés 

Gyermekeknél történő alkalmazása kerülendő. A 
kezelés során a vérkép, a vesemúködés (kü!önösen 
beszúkült vesemúködés esetén), a szérum kalcium 
és fosztátszint ellenőrzése szükséges. Ha a vese
funkció romlik, az adagolás csökkentendő. 

Hypocalcaemia eselén parenterá!is kalciumot 
és/vagy D-vitamint kell adni. 

Az előírt legalább 2 órás infúzióidőt be kel\ tarta
ni, mert a túl gyors infúzió komoly vesekárosodás
hoz vezethet. Az elkészített infúziós oldatot 12 órán 
belül fel kell használnil 
e Megjegyzés: + + Fb (cane. infúzióhoz) V Sz 
(kapszula) 
e Törzskönyvi szám: K- 2027 (cane. infúzióhoz) 

K - 2043 (kapszula) 

BREJ"Yí!.ATE 1 Öo ITI9/2 ilii i6i~lS~\9° . 
(5ix2ilill· < • :·;!!; .•. ····· 

WELLcO:M;E l+Cl~~:-:cO'lB'D·ó·2· 

A bretylium hatására a sinus ritmus helyreál
lításával kamrafibriltációban szenvedó betegek car
dioversiója következik be. A terápia kezdetén 
valószínüleg perifériás noradrenalin! szabadít fel 
(kezdeti vérnyomás és pulzusszám emelkedés, 
pozitív inatrop hatás), majd sympathikus black 
következik be. 
• Hatóanyag 

100 mg bretylium tosilicum (2 ml) ampullánként 
• Javallat 

Súlyos, életveszélyes kamrai arrhythmia, elsó
sorban kamrafibrilláció és kamrai tachycardia, ha a 
szokásos antiarrhythmiás szerekre nincs klinikai 
válasz. Akut myocardiális infarctussal összefüggő 
és mútét utáni arrhythmia. 
• Ellenjavallat 

Elsődleges gyógyszerként való alkalmazása 
arrhythmiában. Digitálisz intoxikáció okozta kamrai 
arrhythmia, mivel súlyosbithatja a fennálló arrhyth
miás állapotot Terheseknek, arrhythmiás szoptató 
anyáknak, valamint gyermekeknek tapasztalat 
hiányában nem adható. 
e Adagolás 

lm. vagy gyors beavatkozás szükségességc 
esetán lassan iv., 8-15 perc alatt. A kezdő adag 

5-1 O mg/ttkg. Ezt 1-2 óra után meg lehet ismételni, 
ha az arrhythmia nem rendeződött. A kamrai antiar
rhythmiás hatás rendszerint 20-40 perc múlva, 
egyes esetekben több óra múlva jelentkezik az 
injekció után, és 6-12 óráig tart. 

További5-1 O mg/ttkg adható 6-8 órás időközök
ben 5 napig. Hígításhoz-5%-os glukóz oldat vagy 
izotóniás nátrium-klorid oldat alkalmazható. 
e Mellékhatás 

Az első kezelés után közvetlenül átmeneti, már
sékelt vérnyomás, pulzusszám emelkedés, pozitív 
inatrop hatás, az arrhythmia súlyosbodása. Vérnyo
másesés nem fekvő állapotokban történő beadása
kor, illetőleg fekvő helyzetben is, ha a terápia kezde
tén a beteg hemodinamikai állapota és szívmúködé
se nem vatt kielégitő. 

Vérnyomásesés megnövekedett pulmonális 
vascularis rezisztenciával. 

Extrasystole, közvetlenül a beadás! követően. 
Émelygés, hányás túl gyors iv. beadás esetén. 
Szövetnecrosis im. alkalmazáskor. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A digitálisz szintjét emeli. 
o Figyelmeztetés 

Csak intenzív osztálYon fekvő betegnek adható, 
akinek szívritmusa és vérnyomása megfelelő 
eszközökkel folyamatosan eflenórizhetó. 

Az életfontosságú szervek keringészavara 
esetén a keringó térfogat megfelelő infúzióval 
(plazmapótlás) növelendő. Nincs bizonyíték arra, 
hogy preventív hatása lenne szövódménymentes 
myocardialis infarctus! szenvedett betegek esetén. 
Idős betegek kezelésénél figyelni kell a szfv~ és a 
vesefunkció esetleges beszükülésére. Mivel az 
elimináció elsősorban a vese útján történik, a vese
funkció súlyosabb beszűkülésa esetén a hatóanyag 
felhalmozódik a vérben. Adása ilyenkor meg
fontolandó vagy a kreatinin elearance-től függóen 
kisebb dózis adandó. 

Szükség esetén haemodialysissel eltávolítható. 
Az im. adásakor fellépő esetleges szövetnecrosis 
az injekció helyének váltogatásával, illetve nem 
több, mint 5 ml térfogatú injekció beadásával elk
erülhető. Akut túladagolás eselén vérnyomásesés, 
illetve syncope léphet fel, amikor tüneti terápia és 
plazma infúzió szükséges. Adrenalin vagy nora
drenalin lassú iv. infundálása csak szakember felü
gyeletével végezhető. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 1250 
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BREVIBI.Ocióó: JTig/1oit{l inf~~ió 
.{5 x 10 !1'11) 

öU;'_PöNr-: 

Hatóanyaga az eszmololhidroklorid terápiás 
adagokban az adrenerg !3 1-receptorok szelektív 

blockolója, hatása gyorsan kezdődik és rövid ideig 
tart. Eliminációs felezési ideje ív. adva 9 perc. 
Terápiás adagokban nem rendelkezik szignifikáns 
sympathomimetikus, vagy membránstabilizáló tulaj
donságokkal. 
e Hatóanyag 

100 mg esmolplium chioratum 1 O mt infúziós 
oldatban. 

Segédanyag: nátrium acetát, ecetsav, aqua 
dest. pro injectione. 
e Javallat 

Supraventricularis tachycardia, amely nem a 
szív atípusos vezetési pályékon történő idő előtti 
ingerlése révén jön létre (pl. nem alk81mazható pre
exitációs syndrománál vagy AV-reentry-tachy
cardiánál); 

Sürgős ellátást igénylő mútét előtt, alatt, után, 
vagy más körűlmények között fellépett pitvar
lebegés vagy pitvarremegés, ha az emelkedett 
kamrafrekvenciát gyorsan kell rendezni, különösen 
ha artériás hypertonia is fennáll és a szívfrekvenciát 
rövid időre egy rövid hatású szerrel rendezni kelL 

Nem kompenzatorikus sinus tachycardia esetén 
is adható, ha a kezeló orvos megítélése szerint 
gyógyszeres kezelés szükséges. 

A Brevibioc-infúzió alatt folyamatos szívfrek:ven
cia- (EKG) és vérnyomásellenőrzést kell biztositani. 
• Ellenjavallat 

50 ütés/perc alatti bradycardia, nagyfokú atrio
ventriculáris vezetési ?:avar (SA- vagy AV-black), 
sick sinus-syndroma, manifest szívelégtelenség, 
shock, acidosis, hypotonia, egyidejű MAO-bénító 
kezelés, (kivétel MAO-B-b$nítók), perifériás keringé
si zavar kései stádiuma!középsúlyos vagy súlyos 

-vesemúködési zavar (30 ml/perc alatti kreatinin
clearance és/vagy 2 mg/1 00 ml feletti serum krea
tinin koncentráció), súlyos májműködési zavar, klini
kailag jelentős elektrolitzavar (pl. hyperkalaemia), 
béta-blockolók iránti ismert túlérzékenység. 12 év 
alatti életkor. Szoptatás. 

Fokozott elővigyázattal a haszon/k.ockázat szig
orú mérlegelése után alkalmazható: 

- bronchospastikus megbetegedések, vagy 
bronchiális hyperreaktivitás eset én az adagot óvato
san kell emelni a legalacsonyabb hatásos mennyi
ség eléréséig. Ha a légutak szűkülete (pl. broncho
spasmus) és/vagy légszomj jelentkezne, az infúzió 
adását fel kell függeszteni és szükség esetén anti
doturnot (pl. inhalálható 132-sympathomimeticumot, 
stb.) kell adni; 

- beszúkült vesefunkció (kreatinin-c!earance 
30-60 ml/perc és/vagy szérum-kreatinin 1,3-2 mg/ 
100 m!) esetén a Brevibloc adása 4 áránál tovább 
nem folytatható; 

- cukorbetegeknek, mivel hypoglycaemia 
esetén az alacsony vércukorszint tüneteit {pl. tachy
cardia) elfedheti; 

- mellékvesevelő-tumorok {pl. phaeochromocy-

toma) eselén receptorblockolókkal való előkezelés 
szükséges; 

- terhesség alatti alkalmazására nincsenek ta
pasztalatok, ezért csak vitális indikációban szabad 
alkalmazni. Mivel bradycardia, hypotonia, hypogly
caemia vagy légzésdepresszió léphet fel, a 
Brevibloc terápiát a szülés előtt megfelelő idővel be 
kell fejezni. Ha ez nem lehetséges, akko~_.az_ újszü
lötteket a születést követő 48-72 óra B.latt az 'esetle
ges béta-blackaló-hatás miatt fokozottan figyelni 
kell; 

- a szívmúködés romlásának jelei és/vagy 
szívelégtelenség manifesztációja eselén (az adagot 
csökkenteni kell vagy fel kell függeszteni a 
kezelést); 

-hypotoniás betegnek (csak akkor adható, ha a 
csökkent vérnyomást a tachycardia okozza, mivel 
további dózisfüggő vérnyomáscsökkenéssei kel
lene számolni); 

- akut myocardialis infarctus után (mivel még 
nem állnak rendelkezésre kielégító tapasztalatok). 

- ha saját vagy családi anaemnesisben psoria
sis szerepel. 
• Adagolás 

A 100 mg/1 O ml in fúziós oldat beadásra kész 
állapotban kerül forgalomba. 

Az oldat 1 ml-e 10 mg (10 OOO J.lg) hatóanyagat 
tartalmaz. 

Szokásos adagja iv. infúzióban: 
kezdő adag: 500 J.lg hatóanyag/ttkg/perc, 1 per

cig; majd 
fenntartó adag: 50 J.lg/ttkg/perc. 
Ha 4 perc alatt nem lép fel a kívánt terápiás 

hatás, akkor: 
újabb kezdő adag: 500 J.lg/ttkg/perc, 1 percig; 

majd fenntartó dózis: 100 J.lg/ttkg/perc. 
Ha 4 perc alatt nem áll be a kívánt terápiás 

hatás, akkor: 
újabb kezdő dózis: 500 J.lg/ttkg/perc; míndíg 

1 percig ismételendő, majd a fenntartó adagot 
50 J.lg{ttkg/perc adagokkal emelve 4 percen ke
resztül kell adni. 

A maximális fenntartó dózis 200 1-lQ/ttkg/perc. 
Ha az operáció előtti, alatti és utáni körülmények 

miatt kúfönösen gyors terápiás hatás elérése szűk
séges, akkor: 

kezdő adag: 500 J.lg/ttkg/perc 2-3 percet át, 
majd fenntartó adag rendszerint 10G-200 
Jlg/ttkg/perc. 

Ha a dózis-titrálás során a kívánt terápiás hatást 
vagy a biztonsági határt elértük: (systoles vér

, nyomás általában 95 Hgmm és/Vagy 70/perc 
szívfrekvencia), a meghatározott fenntartó dózissal 
folytatjuk a kezelést. 
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A kezelést abba kell hagyni, ha a kezd 6 dózissal 
vagy a legkisebb fenntartó dózissal a biztonsági ha
tárt elérjük, vagy átlépjük. A haemodynamikai para
méterek (vérnyomás, szívfrekvencia) stabi!izálódá-



sa után, ha az terápiásan szűkséges, alacsonyabb 
kezdő és fenntartó adagokkal a kezelés újra kezd
hető. A fenntartó dózis 50-200 Jlg/ttkg/perc, közép
értékként 100 mg/ttkg/perc. 

A 200 Jlg/ttkg/perc dózis feletti adag nem j~va
solt, mivel nem csökkenti tovább a frekvenciát, de 
erősen emeli a klinikailag jelentős mellékhatásokat. 
A 300 Jlg/ttkg/perc feletti dózisok biztonságos alkal
mazására nincs megfelelő tapasztalat. 

Ha a szívfrekvencia kielégító csökkenését elérjük, 
mely stabil haemodynamikát biztosít, akkor megfele
ló indikáció esetén célszerú alternatív gyógyszerek
kel folytatni a kezelést Javaslatként kezdetben: 

10--20 mg propranolol: 4-6 óránként (per os), 
O, 125--0,5 mg digoxin: 6 óránként (iv. vagy 

per os), 
80 mg verapamil: 6 óránként (per os), 
200 mg kinidin: 2 óránként (per os). 
Az alternatív szerek további adagolása a 

megfelelő alkalmazási előirások és a terápiás ered
mény szerint. 

Az alternativ szerre történő áttéréssei párhuza
mosan a Brevibloc adását a következök szarint kell 
csökkenteni: 

1. 30 perccel az új készítmény beadását 
követően a Brevibloc infúziósebességét a felére kell 
csökkenteni. 

2. Az új készítmény második adagja után -- ha 
kielégitő a szívfrekvencia, az adagolás! követő első 
órákban - a Brevibloc infúzió! abba lehet hagyni. 
• Mellékhatás · 

- Szív-érrendszer 
Gyakran hypotonia, verejtékezés, szédülés. 
Esetenként: bradycardia, perifériás véráramlási 

zavarok, zsibbadással, hidegérzetteL a végtagok 
izomgyengeségével vagy izomgörcsével (pl. artéri
ás elzáródás vagy Raynaud-syndroma esetén), 
szívizomgyengeség manifesztációja vagy erősödé
se {szívelégtelenség). 

Ritkán súlyosabb fokú atrioventricularis átveze
tési zavarok (AV-black), átmeneti eszméletvesztés 
(syncope), tűdóoedema, mellkasi fájdalom, periféri
ás oedema, magasabb adagoktól (200 
J.lg/ttkg/perc) tachycardia. 

- Gyomor-bélrendszer 
Esetenként: hányinger, hányás. 
Ritkán: székrekedés, gyomorégés, dyspepsia, 

szájszárazság, hasi panaszok, étvágytalanság. 
- Központi idegrendszer 
Esetenként: fáradtság, álmosság, szédülés, 

zavartság, fejfájás. 
Ritkán: gyengeség, érzékcsalódás, kábultság, 

depressio, félelemérzet, beszéd- és látászavar, 
izommerevség (rigor). 

--Légúti 
Ritkán: bronchospasmusból adódó légszomj, 

különösen operáció alatt és. után, orrnyálkahártya
duzzanat. 
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Esetenként a beadás helyén gyulladásos reak
ciók alakulnak ki. 

Ritkán: bőrreakciók, mint pl. pír, duzzanat, 
kiütés, viszketés (részben tartós elszíneződés). 

Ritkán előfordulhat vállövi fájdalom, izzadás, 
láz, vizeletretentio, kötőhártya-gyulladás, csökkent 
könnytermelés (kontaktlencse-viselőknél kell erre 
figyelni), a veSeműködés romlása (kreatinin-clear
ance csökkenése) haemoglobin-, szérum albumin
vagy szérum összfehérje-koncentráció csökkenése. 
Kb. 30 perccel az infúzió befejezése után a 
szívfrekvencia emelkedése {rebound-jelenség) elő
fordulhat. Egyes esetekben psoriasist válthat ki 
vagy psoriasis-szerű bórkiütést okozhat, ill. meglevő 
tünetek rosszabbodásához vezethet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható együtt: 
- antihypertensivurnakkal vagy psychopharma

conokkal {vérnyomáscsökkentó hatását erósíthetik); 
-- ganglion-bénltókkal {vérnyomáscsökkentó 

hatását erósíthetik); 
- rezerpinnel, alfa-metildopával, klonidinnel, 

guanfacinnal, szívg!ikozidokkal, fentanillal {szívfrek
vencia nagyobb mértékűCsökkenését és/vagy a 
szív ingervezetésének zavarát, - kOlönösen az AV 
területen - eredményezheti. 

Együttadása kerülend6: verapamil, ilL diltiazem 
kalciumantagonistákkal vagy más antiarrhyth
micumokk81 (szívelégtelenség fokozódásához vagy 
manifesztálódásához, vérnyomáscsökkenéshez, 
bradycardiához és/vagy szívritmuszavarhoz vezet
het). Ezért Brevibloc kezelés alatt az említett kalci
um-antagonisták vagy antiarrhythmicumok intravé
nás adásától el kell tekinteni. 

Brevibloc csak a veraparnil-kezelés befejezése 
után 48 órával adható! 

- Egyidejű cianidin-kezelés esetén a cianidint 
csak a Brevibloc terápia befejezését követően 

szabad abbahagyni. 
- Az esmolol, valamint a narcoticumok negatív 

inatrop és hypotensiv hatása összeadódhat A 
dozirozást ennek megfelelően kel! módosítani. 

- Inzulin vagy orális antidiabeticumokkal {ezek 
vércukorcsökkentő hatásának erősödését ered
ményezheti). 

Hypoglycaemia tüneteit, kOlönösen tachycardiát 
elfedheti vagy enyhítheti, ezért a vércukor rend
szeres ellenőrzése szükséges. 

-- A szukcinilkolinnal kiváltott neuromusculáris 
blokád időtartamát rnegnyújtja. 

-- Warfarin vagy morfin egyidejű adására 
emelkedik a Brevibloc plazmakoncentrációja. Ez 
különösen a hypotoniások esetében klinikai jelen
tőségű. 

- Digoxinnal való egyidejű alkalmazásakor a 
betegek egy részénél a digoxin plazmakoncentrá
cióját 10-20%-kal emeli. 

e Figyelmeztetés 
A Breviblock-ot 24 órán túl nem szabad alkal

mazni. Mellékhatások fellépte esetén adását csök
kenteni ke!l vagy meg kell szúntetni. Farmakológiai 
mallékhatásoknak 30 Percen belül meg kell szúnni
ük. Az infúZióbeadás helyén jelentkező lokális reak
ciók esetén rriás infú-zióbeadási helyet kell válasz
tani. Pillangóta használatát kerülni kell. Az infúzió 
hirtelen abbahagyását követően rebound-effektus 
jelentkezhet. kOlönösen olyan betegeknél, akik 
coronaria betegség kezelésére ~-blockolót kapnak, 
ezért az infundálás csak óvatosan szúntethetó meg. 
A kezelés után ·az üvegben maradó oldatot nem 
szabad felhasználni. A gumidugós üvegból az oldat 
csak egy alkalommal szlvható ki sterilitás biztosítása 
miatt. 

A gyógyszer inkompatibilis 5%-os nátriumbikar
bonát-oldatta!, furoszemiddel, diazepammal és 
thiopentallal. lntraartériás vagy paravénás beadást 
thrombosisveszély és egyéb ér- és/Vagy szövetká
rosodás (necrosis, fekély, vérzés, tibropiasia stb.) 
veszélye miatt feltétlenül kerülni kelL 

Túladagolás tOnetei elsősorban az aktuális car
dialis állapottól függnek. Ezek lényegében cardio
vascularis és központi idegrendszeri túnetek: som
nolentia, eszméletlenség, egyes esetekben genera
lizált görcsrohamok is, hypotonia, bradycardia, 
asystolia, valamint a cardiovasularis shock általános 
tünetei, adott esetben bronchospasmus is. 

Altalános teendökön kívül a vitális paraméterek
re kell ügyelni intenziv-terápiás feltételek mel!ett. Az 
eszmololhidroklorid eliminációs felezési ideje rövid, 
kb. 9 perc. A szer azonnali megvonása után 30 
perccel a túladagolási tün.etek visszafejlődnek. 

Amennyiben általába1Í azonnali kezelés szűk
séges:atropin: 0,5--2 mg iv. glucagon: kezdetben 1--10 
mg ív. mint bolus, utána óránként 2--2,5 mg infúzióban. 

Szív- és keringési depressio vagy cardiogen 
shock esetén diureticumok, digitálisz vagy sympa
thomimeticum (dobutamin, dopamin, noradrenalin, 
izoprenal in stb.) alkalmazható. 

Gyógyszeres- kezeléssei nem befolyásolható 
bradycardia esetén pacemakert kell alkalmazni. 

Bi'onchosp·asmus esetén inhalálható j32-syrnpa
thomimeticum (nem kielégitő hatás esetén iv.) vagy 
iv. aminofillin adandó. 

Eltartás: szabahőmérsékleten vagy hűtóben. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 379 

Intravénás infúzióban adható, szelektív béta1-

blockoló. 
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Eliminációs felezési ideje iv. adva 9 perc, ezért 
gyorsan kialakuló és gyorsan megszúntethető béta
b\ockoló hatás elérésére alkalmas. Terápiás ada
gokban nem rendelkezik szignifikáns sympathomi
metikus vagy membránstabilizáló tulajdonságokkaL 
• Hatóanyag 

1 O ml infúziósoldat-koncentrátum tartalmaz: 
2,5 g esmo!olium chloratumot, segédanyagként 
2,59 g propilénglikolt, 2,01 g alkoholt 
G Javallat 

Supraventricu!aris tachycardia, melyeket nem a 
szív atípusos vezetési utakon kiváltott idő előtti 

ingerülele hoz létre {pl. nem preexcitációs syndro-
ma vagy AV-reentry-tachycardia). · 

Brevibloc javasolt. ha pitvarlebegéses vagy pit
varfibrillációs beteg emelkedett szívfrekvenciáját 
kell gyorsan rendezni operáció alatt vagy után, vagy 
egyéb körűlmények kőzött, ha sürgős ellátásra van 
szükség, különösen ha ar!ériás vérnyomásemelke
dés is fennáll, és rövid időre kel! a szívfrekvenciát 
korrigálni. 

Felgyorsult pulzus esetén (nem kompenza
torikus sinus-tachycardia) is adható, ha a kezelőor
vos megállapítása szerint sűrgós ellátás szükséges. 
Adása alatt folyamatos szívfrekvencia- és vér
nyomásellenőrzést kell biztositani. 
e Ellenjavallat 

50 ütés/perc alatti bradycardia, nagyfokú atri
oventricularis vezetési zavar {SA- vagy AV-block). 
sick sinus-syndroma, manifeszt szívelégtelenség, 
shock, acidosis, hypotonia, egyidejűleg adott MAO
bénító kezelés, {kivétel MA0-8-bénltók), perifériás 
keringési zavar kései stádiuma, középsúlyos vagy 
súlyos vesemúkődési zavar (30 ml/perc alatti krea
tinin-clearance és/vagy 2 mg/100 ml feletti serum 
kreatinin koncentráció), súlyos májműködési zavar, 
klinikailag jelentős elektrolitzavar {pl. hyper
kalaemia), béta-blockolók iránti ismert allergia. 12 
év alatti gyermekkor. Szoptatás. 

Fokozott el6vigyázattal a haszon/kockázat szi
gorú mérlegelése után alkalmazható: 

-- bronchospastikus megbetegedések, vagy 
bronchiális hyperreaktivitás esetén az adagot 
óvatosan ke!l emelni a legalacsonyabb hatásos 
mennyiség eléréséig. Ha a légutak szűkü!ete {pl. 
bronchospasmus) és/vagy légszomj jelentkezne, az 
infúzió adását fel kell függeszteni és szükség 
esetén antidaturnot (pL inhalálható ~2-sympatho
mimeticumot stb.) kell adni; 

-- beszúkO!t vesefunkció (kreatinin-c!earance 
30-60 ml/perc és/vagy szérum-kreatinin 1 ,3-2 mg 
/100 ml) esetén (4 őránál tovább nem alkalmaz-ható); 

-- cukorbetegeknek, mivel hypoglycaemia 
esetén az alacsony vércukorszint tüneteit (pl. tachy
cardia) elfedheti; 

-- me//ékveseve/6-tumorok (pL phaeochromocy
toma) esetén alfa-receptor blockolókkal való 
előkezelés szükséges; 



- terhesség alatti alkalmazására nincsenek 
tapasztalatok, ezért csak vitális indikációban 
szabad alkalmazni. Mivel bradycardia, hypotonia, 
hypoglycaemia vagy légzésdepresszió léphet fel, a 
Brevibloc terápiát a szűlés előtt megfelelő idővel be 
kell fejezni. Ha ez nem lehetséges, akkor az 
újszülöttet a születést követő 48-72 óra alatt az 
esetleges béta-blackaló-hatás miatt fokozottan 
figyelni kell; 

- a szívmúködés romlásának jelei és/vagy 
szivelégtelenség manifesztációja eselén (az adagot 
csökkenteni kell vagy fel kell függeszteni a 
kezelést); 

-hypotoniás betegnek (csak akkor adható, ha a 
csökkent vérnyomást a tachycardia okozza, mivel 
további dózisfüggő vérnyomáscsökkenéssei kel
lene számolni); 

- akut myocardialis infarctus után (mivel még 
nem állnak rendelkezésre kielégító tapasztalatok); 

- ha saját vagy családi anamnesisben psoriasis 
szerepel. 
e Adagolás 

A Brevlblocot adagolás elótt megfele/ó infúziós 
oldattal hígítani kell, mivel közvetlenüf nem szabad 
beadni. 

A felhasználásra kész Brevibloc infúzió elöál
lításához 2 ampulla tartalmát kell 500 ml megfelelő 
infúziós oldatban felhígítani (=10 mg/ml). 

Megfele/ó infúziós oldatok a hígításhoz: 
-Dextróz oldat (5%), 
-Dextróz (5%) Ringer-oldatban, 
-Dextróz (5%) NaCl (0,45%) oldatban, 
-Dextróz NaCl (0,9%) oldatban, 
- Ringer-laktát infúzió, 
-NaCl (0,45%) oldat, 
-NaCl (0,9%) oldat. 
Szokásos adagja: 
kezdő adag: 500 11g hatóanyag/ttkg/perc, 1 per

cig; majd 
fenntartó adag: SO 11g/ttkg/perc. 
Ha 4 perc alatt nem lép fel a kívánt terápiás 

hatás, akkor: újabb kezdő adag: 500 11g/ttkgiperc, 
1 percig; majd fenntartó dózis: 100 119/ttkg/perc. 

Ha 4 perc alatt nem áll be a kívánt terápiás 
hatás, akkor újabb kezdő dózis: 500 119/ttkg/perc; 

1 percig, majd a fenntartó adagot 50 119/ttkg/perc 
adagokkal emelve 4 percen keresztül. 

A maximális fenntartó dózis 200 J.lg/ttkg/perc. 
Ha az operáció előtti, alatti és utáni körülmények 

miatt különösen gyors terápiás hatás elérése szük
séges, akkor: 

kezdő adag: 500 J.lg{ttkg/perc 2-3 percen át, 
majd fenntartó adag 1 00~200 J.lg/ttkg/perc. 

Ha a dózis-titrálás során a kívánt terápiás hatást 
vagy a biztonsági határt elértük (systoles vérnyo
más általában 95 Hgmm és/vagy 70/perc szívfrek
vencia), a szükséges fenntartó dózissal kezeljük a 
beteget. 
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A kezelést abba kell hagyni, ha a kezdő dózist 
követően vagy az első titrációs lépcsők során a biz
tonsági határt elérjük, vagy átlépjük. A haemody
namikai paraméterek (vérnyomás, szívfrekvencia) 
stabilizálódása után, ha az terápiásan szükséges, 
alacsonyabb kezdő és fenntartó adagokkal .újabb 
terápiás kísérletet lehet tenni. A normális tenntartó 
dózisok SQ.-200 f.lg/ttkg/perc, középértékként 100 
11g/ttkg/perc. 

A 200 J.lg/ttkg/perc dózis feletti adagok nem 
csökkentik tovább a frekvenciát, de erősen emelik a 
klinikailag jelentős me\ lékhatásokat 

Ha a szívfrekvencia kielégitő csökkenését elér
jük, mely stabit haemodynamikát biztosít, akkor 
megfelelő indikáció esetén alternatív gyógyszerre 
kell beállítani a beteget Javaslatként kezdetben: 

propranolol: 1Q...20 mg 4-6 óránként (per os), 
digoxin: O, 125-D,S mg 6 óránként (iv. vagy per os), 
verapamil: 80 mg 6 óránként (per os), kinidin: 
200 mg 2 óránként (per os). További adagolás az ál
talános előírások szerint. 

Párhuzamosan a Brevibloc adását a következők 
szerint kell CSÖkkenteni: 

1. 30 perccel az új. készítmény beadását 
követően a Brevibloc infúziósebességét a felére kell 
csökkenteni. 

2. Az új készítmény második adagja után - ha 
kielégítő a szívfrekvencia, az adagolást követő első 
órákban- a Brevibloc infúziót abba lehet hagyni. 
• Mellékhatás 

- Szív-érrendszer 
Gyakran hypotonia, verejtékezés, szédülés. 
Esetenként: bradycardia, perifériás véráramlási 

zavarok, hidegérzet, izomgyengeség vagy izomgör
csök a végtagokban (pl. artériás elzáródás vagy 
Raynaud-szindróma esetén), szívizomgyengeség 
manifesztációjavagy erősödése (szívelégtelenség). 

Ritkán súlyosabb fokú atrioventricularis átvezeté
si zavarok (AV-black), átmeneti eszméletvesztés 
(syncope), tüdőoedema, mellkasi fájdalom, periféri
ás oedema, magasabb adagoktól (200 11g/ttkg/perc) 
tachycardia. 

- Gyomor-bélrendszer 
Esetenként hányinger, hányás. 
Ritkán: székrekedés, gyomorégés, dyspepsia, 

szájszárazság, gyomorfájdalom, étvágytalanság. 
- Központi idegrendszer 
Esetenként: fáradtság, álmosság, szédülés, 

zavartság, fejfájás. 
Ritkán: gyengeség, érzékcsalódás, kábultság, 

depressio, féle!emérzet, beszéd- és látászavar, 
izommerevség. 

-Légúti 
Ritkán: bronchus-spasmusból adódó légszomj, 

különösen operáció alatt és után nehéz!égzéssel, 
orrnyálkahártya-duzzanat. 

- Bór, infúzióbeadás helye 
1 O mg/ml feletti kancentráció eselén nem 

zárható ki .az értalak sérülése, gyulladása (érfal
irritáció és thrombophlebitis). 

Esetenként a beadás helyén gyulladásos reak
ciók alakulnak ki. 

Ritkán: bőrreakciók, mint pl. pír, duzzanat, 
kiütés, viszketés (részben tartós elszíneződés). 

Ritkán előfordulhat: vállövi fájdalom, izzadás, 
láz, vizeletretentio, kötóhártta-gyulladás, csökkent 
könnytermelés (kontaktlencse-viselőknél kell erre fi
gyelni), a vesemúködés csökkenése (kreatinin-clea
rance) haemoglobin, szérum albumin vagy szérum 
összfehérje-koncentráció csökkenése. 

Kb. 30 perccel az infúzió befejezése után a 
szívfrekvencia melkedése (rebound-jelenség) elő
fordulhat. Egyes esetekben psoriasist válthat ki 
vagy psoriasis-szerú bórkiütést okozhat, ilL meglevő 
tünetek rosszabbodásához vezethet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- antihypertensivumokkal vagy psychopharma

conokkal (vérnyomáscsökkentő hatását erősíthe
tik): 

- ganglion-bénítókkal (vérnyomáscsökkentó 
hatását erósíthetik); 

- rezerpinne!, alfa-metildopával, klonidinnel, 
guanfacinnal, szívglikozidokkal, fentanitlal (szívfrek
venda nagyobb mértékúcsökkenését és/vagy a 
szív ingervezetésének zavarát, - kOlönösen az AV 
területen - eredményezheti). 

Együttadása kerülendó: verapamil, ill. diltiazem 
kalciumantagonistákkat vagy más antiarrhyth
micumokkal (szívelégtelenség fokozódásához vagy 
manifesztálódásához, vérnyomáscsökkenéshez, 
bradycar~iához és/vag)/Szívritmuszavarhoz vezet
het). Brev1bloc kezelés alatt azért az említett kalciu
mantagonisták vagy antiarrhythmicumok intravénás 
adásától el kell tekinteni. 

Brevibloc csak a veraparnil-kezelés befejezése 
után 48 órával adható! 

- Egyidejű klonidin-kezelés esetén a klonidint 
csak a Brevibloc terápia befejezését követően 
szabad abbahagyni. 

-Az eszmolol, valamint a narcoticumok negatív 
inatrop és hypotenziv hatása összeadódhat A 
dozirozást ennek megfelelően kell módosítani. 

- Inzulin vagy orális antidiabeticumokkal (ezek 
vércukorcsökkentő hatásának erősödését ered
ményezheti). Hypoglycaemia tüneteit, kOlönösen 
tachycardiát elfedheti vagy enyhítheti, ezért a vér
cukor rendszeres ellenőrzése szükséges. 

- A szukcinilkolinnal kiváltott neuromusculáris 
blokád időtartamát megnyújtja. 

- Warfarin vagy morfin egyidejűadására emelke
dik a Brevibloc vérkoncentrációja. Ez különösen a 
hypotoniások esetében klinikai jelentőségű. 

- Digoxinnal való egyidejű alkalmazásakor a 
betegek egy részében a digoxin plazmakoncentrá
cióját 1 G-20%-kal emeli. 

181 

• Figyelmeztetés 
Nem szabad a Brevib/oc 2,5/10 mf infúzíós 

o/dat-koncentrátumot hígítatlanu/ alkalmazni. 
Alkalmazása előtt a megfelelő infúziós oldattal hígí
tani kel!. lntraartériás vagy paravénás adása trom
bózis-, ér-, il!. szövetkárosodás veszélyével jár. 

Mellékhatások fellépése esetén a Brevibloc adását 
lassítani vagy leá!litani kell. A farmakológiai mal
lékhatások általában 30 percen belül megszWlnek. 

Megfelelő infúziós oldattal történt hígítás után 
szabahőmérsékleten 24 órán át tartható. 

A Brevibloc nem kompatibilis nátrium-hidrogén
karbonat {5%) oldattal. Ugyancsak kémiai inkom
patibilitás áll fenn furoszemiddel, díazepammal, 
ti opentallaL 

Az infúzió beadása helyén jelentkező helyi 
károsodások esetén más infúzióbeadási helyet kell 
választani. Pillangó-tűhasználatát el kell kerülni. 

Az infúzió hirtelen abbahagyását követően meg
vonási tünetek jelentkezhetnek, küfönösen 13-bloc
kolóval kezelt koronária-betegeken. A Brevib!ocot 
24 órán túl nem szabad adagolni. 

Túladagolás tünetei elsősorban az aktuális car
dialis állapottól függnek. Ezek lényegében cardio
vascularis és központi idegrendszeri tünetek: som
nolentia, eszméletlenség, egyes esetekben genera
lizált görcsrohamok is, hypotonia, bradycardia, 
asystolia, valamint a cardiovascularis shock általá
nos !ünetei, adott esetben bronchospasmus is. 

Altalános teendékön kivül a vitális paraméterek
re kell ügyelni intenziv-terápiás feltételek me!lett. Az 
eszmolo!hidrokiorid eliminációs felezési ideje rövid, 
kb. 9 perc. Azonnali megvonása után 30 perccel a 
túladagolási tünetek visszafejlődnek. 

Amennyiben általában azonnali kezelés szük
séges: 

atropin: 0,5~2 mg iv. 
glucagon: kezdetben 1-10 mg iv. mint bolus, 

utána óránként 2-2,5 mg infúzióban. 
Szív- és keringési depressio vagy cardiogen 

shock esetén diureticumok, digitalis vagy sympath
omimeticum (dobutamin, dopamin, noradrenalin, 
isoprenalin stb.) alkalmazható. 

Gyógyszeres kezeléssei nem befolyásolható 
bradycardia esetén pacemakert kell alkalmazni. 

Bronchospasmus ese1én inhalálható 13
2
-sympa

thomimeticum (nem kielégitő hatás esetén iv.) vagy 
iv. aminofillin adandó. 

Eltartás: szobahómérsékleten, hótól védve. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K - 1780 
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A Bricanyl készitmények hatóanyaga - a terbu
talio - !}-adrenerg receptor stimuláló, amely elsó
sorban a 132-adrenoreceptorokra hat. 

13 típusú adrenereceptorok a bronchusok, az 
erek ~s az uterus simaizomzatában dominálnak. A 
terbuta!in a bronchusgörccsel járó tüdőmeg
betegedésekben - a bronchusok 132 adrenorecep
torainak stimulálásAval -a bronchusgörcs oldásával 
csökkenti a légúti ellenállást, kedvezően befolyásol
ja a légzésfunkciós paramétereket, javítja a légzést. 
Az uterus izomzatára kifejtett hatása miatt alkalmas 
a terhes méh idó előtti kontrakcióinak gátlására is. A 
szívfrekvenciára és a vérnyomásra gyakorolt hatása 
terápiás dózisban történő alkalmazása esetén nem 
számottevő. 

A vizsgálatok szerint alkalmazása után már 30 
perccel szignifikáns bronchospasmolytikus hatás 
tapasztalható. 

Maximális effektusát alkalmazásától számított 
2- 4 órán belül éri el. A legmagasabb szérumkon
centráció 90 perc múlva észlelhető, a szérumszint 
értékei és a bronchustágító hatás között jó a kor
reláció. A májban metabo!izálódik. Orális adagolás 
után a dózis 30-50%-a, iv. alkalmazás esetén, több 
mint 90%-a a vizelettel ürül ki, részben inaktív 
metabolitként, részben változatlan formában. A 
maradék a széklettel távozik. 
e Hatóanyag 

30 mg terbutalinum sulfuricum {100 ml) eiixírben; 
0,5 mg terbutalinum sulfuricum (1 ml) ampul

lánként 
2,5 mg terbutalinum sulfuricum tablettánként. 

e Javallat 
Tadógyógyászatban: asthma bronchiale, bron

chitis chronica, spasticus bronchitis, obstructiv 
emphysema és a tüdő hörgőspasmussal járó meg
betegedései. 

Szülészetben: . fenyegető koraszülés, abortus 
imminens tünetek {16. terhességi héttől), cervix 
insufficientia, cerclage-mútétek esetén az idő elótti 
kontrakciók megszüntetésére. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag, ill. a készltmény bármely 
alkotórésze iránti túlérzékenység, hyperthyreosis, 
glaucoma, coronaria sclerosis, tachycardiával járó 
szívritmuszavarok, súlyos szív- és keringési meg
betegedések, terhesség alatti erős vérzés, korai 
lepényleválás, intrauterin infectio, pyelitis chronica. 
e Adagolás 

Individuális. 

Asthma bronchiale esetén 
Feln6fteknek injekció: 0,25 mg (%· amp.) sc. 

legfeljebb 3-szor naponta. Tabletta: A szokásos 
kezdő adag naponta 2-3-szor 2,5 mg {naponta 2-3-
szar 1 tabletta}. Ha megfelelő hörgőtágulat nem jön 
létre, az adag naponta 2-3-szor 5 mg-ra (naponta 
2-3-szor 2 tablettára) növelhetó. 

Gyermekeknek 
3 éves kor alatt: naponta 2-3-szar 2,5 ml elixír, 
3-6 éves kor között: naponta 2-3-szor 2,5-5 ml 

elixír, ill. naponta 2-3-szar 114-%. tabletta, 
7-15 éves kor között: naponta 2-3-szor 5-10 ml 

elixír, ill. naponta 2-3-szor Yz--1 tabletta. 
(Az elixir adagolására a dobozban elhelyezett 

adagolómérce szolgál). 
Szülészetben: A kezelést iv. cseppinfúzióval kell 

bevezetni, amelynek ajánlott maximális időtartama 8 
óra lehet. Az infúzió összeállításakor 5 mg-ot 
(10x1 ml 0,5 mg-os Bricanyl ampullát} 1000 ml 
izotóniás glűkóz- vagy izotóniás nátrium-klorid 
oldattal kell elegyíteni (1 ml infúziós oldat 5 11g 
terbutalint tartalmaz). 

Az elkészített infúziót 12 órán beiOl fel kell 
használni! . 

Az adagolAst egyénileg kell meghatározni a ha
tás és tolerancia figyelembevételével (7-10 11g/ 
/perc). Általában ajánlatos az infúziós kezelést 10 

11g/perc sebességgel kezdeni. Ezután 1 O percen
ként 5 j.lg-mal növelhető az adag, percenkénti !eg
feljebb 25 j.lg eléréséig. Ezt az adagolást 1 órán át 
kell folytatni, majd 30 percenként 5 j.lg-mal csök
kenthető az adag a legkisebb hatásos fenntartó 
adagig. 
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Az infúzió adás idején az anya szívfrekvenciáját 
és vérnyomását ellenőrizni kell. 

Utókezelésre, újabb fájástevékenység profila
xisára 3 napon keresztül sc. 250 119 (Y2 amp.) 
adható 4-sz er naponta. Egyidejűleg 3-szor 1, szak
ség esetén 3-szor 2 tablettát kap a beteg tünet
mentességig, legfeljebb a terhesség 37. hetéig. A 
fenyegető koraszülés egyes eseteiben használt, 
egyéb kombinációs kezelésre alkalmas gyógy
szerekkel (prosztaglandin-antagonisták, gesz
tagének stb.) együtt adható. 
e Mellékhatás 

A mellékhatások a parenterálls alkalmazás 
esetén a leggyakoribbak, s ritkábbak az orális 
adagolás, valamint kisebb adagok esetén. 

Központi idegrendszeri melléktünetek: fejfájás, 
szédülés, tónusos izomgörcs, feszültségérzés, 
tremor. 

Cardiovascularis -melléktűnetek: a cardialis sti
muláció tachycardiahoz és arrhythmiához vezet, 
esetleg extrasystolia is kialakulhat Palpitatio, ill. 
vérnyomásesés előfordulhat. 

Gastrointestinalis melléktünetek: hányinger, 
hányás, ízérzés zavar, hasmenés. 

Egyéb: bőrkiütés, csalánkiütés. 

Laboratóriumi eltérések: hypokalaemia, hyper
glycaemia, valamint ritkán lactacidosis. Esetleg 
súlyos hypokalaemia léphet fel a ~2-agonista terápia 
következményeként. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- halogénezett inhalációs anaesteticumokkal 

(súlyos ventrlcularis arrhythmia); 
- epinefrinne!, 
- !3-receptor blackalókkal mint pl. propranolollal 

(egymás hatását antagonizá!ják); 
- Ringer-, illetve Ringer-laktát infúzióban nem 

adható (kémiai inkompatibilitás). 
Együttadása kerülend6: 
- digitalis glükozidokka! (cardialis arrhythmia 

veszélye fokozódik, lásd Figyelmeztetést is); 
- inzulinnal és orális an!idiabeticumokkal 

(vércukorszint változása miatt, lásd Figyelmezte
tést is); 

- MAO-bénítókkal és triciklikus antidepresszán
sokkal (a sympathomimetikus aminok érrendszerre 
kifejtett hatását potenciálhatja); 

- vérnyomáscsökkentőkkei (hypotensiv hatás 
csökken); 

- egyéb sympathomimeticumokkal (a szív- és 
keringési rendszerre kifejtett hatások, valamint 
egyéb mellékhatások fokozódhatnak). 
• Figyelmeztetés 

A 132-agonisták iránti fokozott igény az asztma 
súlyosbodásának jele lehet. Ilyen körütmények kö
zött a beteg terápiáját újra kell értékelni és fontoló
ra kell venni glükokortikoid terápia együttes alkal
mazását. 

Potenciálisan súlym(hypokalaemia alakulhat ki 
~2-agonista terápia esetén. Ennek különös figyelmet 
kell szentelni súlyos akut asthmás állapotban, mivel 
a hypokalaemiát potenciálhatják a terbutalinnal 
együtt adott xantin-származékok, szteroidok, 
diuretikumok, valamint a hypoxia. Ajánlatos ilyen 
esetekben a kálium vérszint monitorozása. 

Adása óvatosságat igényel hypertonia, myocar
dialis insufficientia, thyreotoxicosis esetén. 

Mivel a ~2-stimulálók növelik a vércukorszintet, 
cukorbetegségben szenvedó betegek esetében a 
vércukorszint fokozott ellenőrzése javasolt. Szüksé
gessé válhat az inzulin vaQy az orális antidiabetikum 
adagjának újrabeállítása. 

Tartós alkalmazása során az EKG-t, a vércukor-, 
a káliumszintet, ill. elektrolitegyensúlyt ellenőrizni 

szükséges. 
Terhesség: Állatokon végzett vizsgálatokban 

teratogén hatást nem észleltek, ennek ellenére a ter
hesség első trimeszterében csak az előnylkockázat 
szigorú mérlegelésével adható. 

Szoptatás: A terbutalio átjut az anyatejbe, de a 
terápiás adagokban a.csecsemőre való hatása nem 
valószínű. 

Túladagolás: Lehetséges tünetek és jelek: 
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fejfájás, szorongás érzés, tremor, izomgörcs, palpi
tatio, arrhythmia. Vérnyomásesés előfordulhat. 

Laboratóriumi vizsgálatok eredményei: hypoka
laemia, hyperglycaemia és lactacidosis ritkán elő
fordulhat. A ~2·stimulánsok nagy adagjai hypokalae
miát okozhatnak a kálium redisztribuciója által. 

Kezelése: Enyhe és középsúlyos esetekben: az 
adagot csökkenteni kelL Az ezt követő hatás
csökkenés esetében az adag csak ·lasSah emel
hető. 

Súlyos esetben: gyomormosást, aktiv szenet kell 
alkalmazni. Meg kell határozni a sav-bázis egyensú
lyt, a vércukor szintjét és a szérum elektrolitokat 

Ellenőrizni kell a szívmúködést és a vérnyomást. 
A metabolikus elté(éseket korrigá!ni kell. 
Cardioselectiv ~-blocko!ó (pl. metoprolol) adásaja
vasolt a haemodynamikus állapot rosszabbodását 
okozó arrhythmia kezelésére. A ~-blockoló adása 
óvatosságat igényel bronchialis obstructio kiváltá
sának lehetősége miatt. Amennyiben a vérnyomás
esésben a j3c2·agonista által csökkentett perifériás 
ellenállás szerepet játszik, plazma:térfogat-expan
der adása szükséges. 

Eltartás. Elixír: fénytól védve, húvös helyen; inj. 
és tabi.: fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3538 (inj.); Tsz.: 3561 
(elixír); Tsz.: 3539 (tabi.) 

A Bricanyl spray hatóanyaga a terbutalin ~

adrenerg receptor stimuláló, amely elsősorban a ~2-
adrenoreceptorokra hat. 

j3c2 típusú adrenoreceptorok a bronchusok, az 
erek és az uterus simaizomzatában dominálnak. A 
~2-adrenerg-agonisták hörgótágító hatásúak azáltal, 
ho~y stimulálják a tracheobronchia!is simaizmok B2-

receptorait következményes adenilcikláz-aktiváció
val, a sejten belüli cAMP-koncentrációt emelik. A 
terbutalio a bronchusgörccsel járó tüdőmeg

betegedésekben - a bronchusspasmus oldásával 
csökkenti a légúti ellenállást, kedvezően befolyásol
ja a légzésfunkciós paramétereket, javítja a légzést. 

A ~2-adrenerg-agonisták a bronchodilatátor 
hatásuk révén a bronchialis asthma terápiAjának 
fontoS' gyógyszerei. 

A vizsgálatok szerint az inhalációt követően 1-3 
percen belül már jelentkezik a hatás. A terbutalio 
hatástartama kb. 6 óra. A tüdőben nincs .first pass" 
metabolizmus. 

A vizsgálatok igazofták, hogy a plazmakoncen
trációja 1 ng/ml az aeroszol gyógyszerforma 
esetében, oralis adagolás után ez az érték 5 ng/ml. 



A fentiek adják a magyarázatát annak a ténynek, 
hogy a me!lékhatások gyakoribbak parenteralis, 
valamint oralis· adagolás esetén, és enyhébbek 
inhalációt követően. 
e Hatóanyag 

100 mg terbutalinum sulfuricum - 14 Q-os 
adagolószelepes palackonként 
e Javallat 

Asthma bronchiale, bronchitis chronica, spasti
cus bronchitis, obstructiv emphysema és a tüdő 
hörgö-spasmussal járó megbetegedései. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag, ill. a készítmény bármely alkotóré
sze iránti túlérzékenység, hyperthyreosis, glauco
ma, coronaria sclerosis, tachycardiaval járó szívrit
muszavarok, súlyos szív- és keringési megbetege
dések. 
e Adagolás 

A szelep egyszeri lenyomásával 0,25 mg ható
anyag-tartalmú permet távozik a palackból. Egy pa
lackból legalább 400 adag permetezhető ki. 

Felnófteknek 
A bronchus spasmus oldására: szükség szerint 

0,25--0,5 mg naponta 4-5-ször (4-5-ször 1-2 belég
zés). Két belégzés között legalább 2 perc időtar
tamnak kell eltelnie. 

A napi (24 óra alatti) maximális adag 5-ször 
2 belégzés. 

Gyermekeknek 5-15 éves kor közölt 
Fekvőbeteg-gyágyintézeti beállítás szükséges 

az egyéni érzékenységnek megfelelöen. 
A napi (24 óra alatti) maximális adag 3-4-szer 

1 belégzés lehet, felnőtt felügyelete mel!ett. 
Az alkalmazás módjának pontos leírását a 

készítmény dobozában elhelyezett betegtájékoztató 
tartalmazza. 

Huzamos hasz:Oálat után a hatékonyság 
csökkenhet (tolerancia). Emelkedő adagok helyett, 
rövid szteroid kezelést alkalmazva a hatékonyság 
ismét visszaáll. 
e Mellékhatás 

Ritkán jelentkeznek az inhalációs kezelés kap
csán. 

Központi idegrendszeri meltéktünetek: fejfájás, 
szédülés. tónusos izomgörcs, feszOitségérzés, 
tremor. 

Cardiovascularis me!léktünetek: a cardialis sti
muláció tachycardiahoz és arrhythmiahoz vezet, 
esetleg extrasystole is kialakulhat. Nagy adagok 
alkalmazása esetén a vivőanyag (fluorocarbon) által 
okozott arrhythmiát is leírtak a szakirodalomban. 
Palpitatio, ill. vérnyomásesés előfordulhat. 

Gastrointestinalis melléktünetek: szájszárazság, 
hányinger, ízérzészavar, hasmenés. 

Egyéb: bőrkiütés, csalánkiütés. 
Laboratóriumi eltérések: hypokalaemia, hyper

gtykaemia, valamint ritkán tactacidosis. Esetleg 
súlyos hypokalaemia léphet fel a !32~agonista terápia 
következményeként. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása tilos: 
- halogénezett inhalációs anaestheticumokkal 

{súlyos ventricularis arrhythmia}; 
- epinephrinnel; 
-!3-receptor blockolókkal mint p!. propranolai lal 

{egymás hatását antagonizá!ják}; 
Együttadása kerüfend6: 
- digitalis glukozidokkal {cardialis arrhythmia 

veszélye fokozódik, lásd Figyelmeztetést is); 
- inzulinnal és oralis antidiabeticumokkal (vér

cukorszint változása miatt, lásd FigyEllmeztetést is); 
- MAO-bénitókkal és triciklikus antidepresszán

sokkal (a sympathomimetikus aminok érrendszerre 
kifejtett hatását potenciálhatják); 

- vérnyomáscsökkentökkel (hypotensiv hatás 
csökken); 

- egyéb sympathomimeticumokkal {a szív- ke
ringési rendszerre kifejtett hatások, valamint egyéb 
mel!ékhatások fokozódhatnak). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása előtt a dobozban található betegtá
jékoztatót gondosan tanulmányozni kell a készít
mény pontos alkalmazási módja miatt! 

A 13 2-agonisták iránti fokozott igény az asthma 
súlyosbodásának jele lehet. Ilyen körűlmények 

között a beteg terápiáját újra kell értékelni és 
fontolóra kell venni glükokortikoid terápia együttes 
alkalmazását. 

Potenciálisan súlyos hypokalaemia alakulhat ki 
!32-agonista terápia esetén. Ennek kOlönös figyelmet 
kell szentelni súlyos akut asthmás állapotban, mivel 
a hypokalaemiát potenciálhatják a terbutalinnal 
együtt adott xantin-származékok, szteroidok, 
diureticumok, valamint a hypoxia. Ajánlatos ilyen 
esetekben a kálium vérszint monitorozása. 

Adása óvatosságat igényel hypertonia, myocar
dialis insufficientia, thyreotoxicosis esetén. Mivel a 
132-stimulálók növelik a vércukorszintet, cukorbeteg
ségben szenvedó betegek esetében a vércukor
szint fokozott ellenőrzése javasolt. Szükségessé vál~ 
hat az insulin vagy az orális antidiabeticum adagjá~ 
nak újrabeá!lítása. Tartós alkalmazása során az 
EKG-t, a vércukor-, a káliumszintet, ill. elektrolit
egyensúlyt ellenőrizni szükséges. 

Terhesség 
Állatokon végzett vizsgálatokban teratogén 

hatást nem észleltek, ennek ellenére a terhesség 
első trimesterében csak az előny/kockázat szigorú 
mérlegelésével adható. 
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Szoptatás 
A terbutalio az anyatejbe átmegy, de a terápiás 

adagokban a csecsernőre való hatása nem 
valószínű. 

Túladagolás 
Lehetséges tünetek és jelek: fejfájás, szorongás 

érzés. tremor, izomgörcs, palpitatio, arrhythmia. 
Vérnyomásesés előfordulhat. 

Laboratóriumi vizsgátatok eredményei: hypo
kalaemia, hyperglycaemia és lactacidosis ritkán 
előfordulhat. A !32-stimulánsok- nagy adagjai 
hypokalaemiát okozhatnak a kálium redisztribuciója 
által. 

Kezelése: .Enyhe és középsúlyos esetekben: az 
adagot csökkenteni kell. Az ezt követő hatás
csökkenés esetében az adag csak lassan emel
hető. 

Súlyos esetben: gyomormosást, aktív szenet kell 
alkalmazni. Meg kell határozni a sav-bázis egyen
súlyt, a vércukor szintjét és a szérum elektrolitokat 
Ellenőrizni kell a szívmúködést és a vérnyomást. A 
metabolikus eltéréseket korrigálni kell. Cardia
seleetiv !3-b!ockoló {pl. metoprolol) adása javasolt a 
haemodynamikus állapot rosszabbodását okozó 
arrhythmia kezelésére. A !3-b!ockoló adása óvatos
ságat igénye! bronchiális obstrukció kiváltásának le
hetősége miatt. Amennyiben a vérnyomásesésben 
a !32-agonista által csökkentett perifériás ellenállás 
szerepet játszik, plazmatérfogat-expander adása 
szükséges. 

Eltartás: 30 °C alatt. Az aeroszolos fémpalack 
nyomás alatt van, ezért védeni kell a napfénytóL 
melegtól és fagytól! 

A fémpalackat nem szabad összetörni, 
kilyukasztani vagy elégetni, még üres állapotban 
sem! 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3599 

A Bricanyl Turbuhaler hatóanyaga a terbutalin 
szulfát j3-adrenerg receptor antagonista, amely 
elsősorban a !32-receptorokat stimulálja. Ezáltal a 
hörgők simaizomzatának elernyesztését idézi elő, 

gátolja az endogén spazmogének felszabadulását, 
valamint az endogén m8diátorok és a fokozott 
mucociliáris clearance által előidézett oedema 
kialakulását. A belélegzett terbutalio szulfát gyor
san. általában percek alatt hat és elnyújtott- akár 
6 órán át tartó - bronchodilatatiot eredményez. 

A Bricanyl Turbuhaler olyan por-inhaláló készü
lék, amelyből a légzés juttatja a légutakba a gyógy
szeradagot 

A Bricanyl Turbuhaler 200 adag terbutalio 
szulfátot tartalmaz, mindenféle segédanyag 
(hajtógáz, tartósítószer, vivőanyag, stb.) nélkül. 
e Hatóanyag 

0,5 mg terbutalinum sulfuricum adagonként. 
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e Javallat 
Asthma bronchiale, bronchitis chronica, emphy

sema és a tüdő más hörgógörccsel járó meg
betegedései. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, hyperthyreo
sis, glaucoma, coronaria sclerosis, tachycardiával 
járó szlvritmuszavarok, súlyos szív- és keringési 
megbetegedések. 
e Adagolás 

lridividuális. 
Fefnótteknek és 12 éves kor feletti gyerme

keknek 
0,5 mg (1 belégzés) 6 óránként. Szükség 

esetén, ill. súlyos esetekben az egyszeri adag 
felemelhető 2 belégzésre. 

A napi (24 óra alatti) maximális adag kivételes 
esetben sem haladhatja meg a 8 belégzést. 

Gyermekeknek 6-12 éves kor között 
0,5 mg {1 belégzés) 6 óránként. A napi (24 óra 

alatti) maximális adag 4 belégzésnél több nem 
lehet. 
e Mellékhatás 

Tremor, tónusos izomgörcs és palpitatio -
hasonlóan az eg'yéb sympathomimetikus ami
nokhoz. Ha ezek a tünetek jelentkeztek, az esetek 
nagy részében a kezelés 1-2. hetében spontán 
meg is szOntek. Laboratóriumi eltérések: Hypo
kalaemia, hyperglycaemia, valamint ritkán lactaci
dosis. Esetleg súlyos hypokalaemia léphet fel a ~
agonista terápia következményeként. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- halogénezett inhalációs anaestheticumokkal 

{súlyos ventrícularis arrhythmia}; 
- epinefrinnel; . , 
- !3-receptor blockolókkal mínt pl. propranolollal 

(egymás hatását antagonizálják). 
Együttadása kerülendO: 
- digitálisz glikozidokkal (cardialis arrhythmia 

veszélye fokozódik, lásd Figyelmeztetést is); 
- inzulinnal és orális antidiabeticumokkal (vér

cukorszint változása miatt, lásd Figyelmeztetést is); 
- MAO-bénítókkal és triciklikus antidepresszán

sokkal (a sympathomimetikus aminok érrendszerre 
kifejtett hatását potencirozhatják); 

- vérnyomáscsökkentökkel {hypotensiv hatás 
csökken); 

- egyéb sympathomimeticumokkal (a szfv- ke
ringés.i, rendszerre kifejtett hatások, valamint egyéb 
mellékhatások fokozódhatnak). 
e Figyelmeztetés 

A j32-agonísták iránti fokozott igény az asthma 
súlyosbodásának jele lehet. Ilyen körűlmények 
között a beteg terápiáját újra kell értékelni és 
fontolóra kell venni glükokortikoid terápia együttes 
alkalmazását. 

A beteget figyelmeztetni kell arra, hogy 



amennyiben az előírt adagok nem hoznak kielégitő 
panaszmentességet, haladéktalanul keresse fe! ke
zelőorvosát, mivel kiegészítő vagy alternatív terápia 
válhat szükségessé, továbbá, hogy akut vagy gyor
san súlyosbodó légszomj esetén azonnali orvosi se
gítségre van szüksége. 

Potenciálisan súlyos hypokalaemia alakulhat ki 
[3

2
-agonista terápia esetén. Ennek különós figyelmet 

kell szentelni súlyos akut asthmás állapotban, mivel 
a hypokalaemiát potencirozhatják a terbutalinnal 
együtt adott xantin-származékok, szteroidok, 
diureticumok, valamint a hypoxia. Ajánlatos ilyen 
esetekben a kálium vérszint monitorozása. 

Adása óvatosságat igényel hypertonia, myocar
dialis insufficientia, thyreotoxicosis esetén. 

Ha digitálisz glikozidokkal történő egyidejű 
alkal-mazás szükséges, a rendszeres EKG-el
lenőrzés rendkívül fontos a cardialis arrhythmia 
fokozott veszélye miatt. 

Mivel a [32-stimulálók növelik a vércukorszintet, 
cukorbetegségben szenvedő betegek esetében a 
vércukorszint fokozott ellenőrzése javasolt. 
Szükségessé válhat az inzulin vagy az orális anti
diabelicum adagjának újrabeállítása. 

Terhesség 
Állatokon végzett vizsgálatokban teratogén 

hatást nem észleltek, ennek ellenére a terhesség 
első trimeszterében csak az előny/kockázat szigorú 
mérlegelésével alkalmazható. 

Szoptatás 
A terbutalio az anyatejbe átmegy, de a terápiás 

adagokban a csecsernőre való hatása nem való
színű. 

Túladagolás 
Lehetséges tünetei és jelei: fejfájás, szorongás 

érzés, tremor, izomgörcs, palpitatio, arrhythmia. 
Vérnyomásesés előfordulhat. 

Laboratóriumi vizsgálatok eredményei: 
hypokalaemia, hyperglycaemia és lactacidosis rit
kán előfordulhat. A [32-stimulánsok nagy adagjai 
hypokalaemiát okozhatnak a kálium redisztribuciója 
áltaL 

Túladagolás kezelése: Enyhe és középsúlyos 
esetekben: az adagot csökkenteni kell. Az ezt 
követő hatáscsökkenés esetében az adag csak las
san emelhető. 

Súlyos esetben: gyomormosás!, aktív szenet kell 
alkalmazni. Meg kell határozni a sav-bázis egyen
súlyt, a vércukorszintjét és a szérum elektrolitokat 

Ellenőrizni kell a szívmúködést, a szivritmust és 
a vérnyomást. A metabolikus eltéréseket korrigálni 
kell. Cardioselectiv [3-blockoló (pl. metOprolol) 
adása javasolt a haemodynamikus állapot rosszab
bodását okozó arrhythmia kezelésére. A [3-blockoló 
adása óvatosságat igényel bronchiális obstructio 
kiváltásának lehetősége miatt. Amennyiben a vér
nyomásesésben a !32-agonista által csökkentett Pe-
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rifériás ellenállás szerepet játszik, plazmatérfogat 
expander adása szükséges. 

Eltartás: 30°C alatti szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4167 

Hatóanyaga a metohexital ként nem tartalmazó, 
intravénás narkoticum ultrarövid hatású barbiturát
származék. Általános érzéstelenítés bevezetésére, 
vagy rövid időtartamú teljes narcosis elérésére ad
ható. A thiopentalnál kb. kétszer hatékonyabb, el
lenben a hatás időtartama fele akkora. Alkalmazása 
esetén az elimináció gyorsabb, a cumulatio mértéke 
kisebb, mint thiopental esetében, mert kevésbé hal
mozódik fel a zsírszövetben. Fájdalomcsillapító ha
tása nem jelentős. 

Elsősorban a központi idegrendszerre hat, bar
biturát-receptaran fejti ki haiását. 

A központi idegrendszer neuronjainak múködé
sét gátolja: csökkenti a neuronok ingerlékenységét, 
növeli az ingerküszöböt, megnyújtja a refractaer 
szakasz időtartamát. Feltehetően a neuronok 
membránját stabilizálja. Csökken a felszabaduló 
transmitterek mennyisége. 

Felszívódás: !v. adva 30 másodperc alatt az 
agyba jut. 

Eloszlás: Olaj/viz megoszlási hányadosa a 
thiopentalénál alacsonyabb. 

Fehérjéhez kötődés: 73%, vörösvérsejtekhez k:ö
tódik 20%. Átjutás placentán: gyorsan és könnyen 
átjut. 

Metabolizáció és elimináció: Felezési idő: _3,9 ± 
2,1 óra. 

Elimináció útja, vesén át változatlan formában 
ürülő hányad: glomel'ulus-filtratióval a vesén át is 
ürülhet (kevesebb, mint 1%). 

Fó metabolitok, aktivitásuk, eliminációjuk: A 
májban demetilálódik és oxidálódik. A hatástartam 
szempontjából legfontosabb lépés az oldallánc 
'oxidációja. 
e Hatóanyag 

500 mg methohexitalum natricum porampul
lánként 
• Javallat 

lv. anaesthesia rövid sebészeti beavatkozáskor, 
anaesthesia bevezetése, hosszabb anaesthesia 
(kombinációban más szerekkel). 
e Ellenjavallat 

Egyidejű kumarin-típusú anticoaguláns kezelés. 
Barbituráttal szembeni túlérzékenység, porphyria a 
kórelőzményben. Ha ellenjavallt az általános anaes
thesia, ez a készítmény sem alkalmazható. 

e Adagolás 
Kizárólag intravénásan: 1%-os (10 mg/1 ml) 

oldatban. 1 porampulla tartalmát 500 mg-ot 50 ml 
oldószerben kell feloldani. Oldószer: aqua dest. 
pro inj. 5%-os glükóz vagy izotóniás nátrium klorid 
oldat. · 

Fe/nóttekn'ek: a kezdó adag 50-120 mg (5-12 ml 
1 %-os oldat), adagolási sebessé_ge általában 1 ml/5 
másodperc. Az adagot általában betegenként 
egyénileg kell beállítani. A kezdő adag kb. S----7 
percen át tartja fenn az anaesthesiát. Az esetleges 
fenntartó adag 20-40 mg (2-4 ml1%-os oldat) 4-7 
percenként, amit betegenként egyénileg kell beállí~ 
tan i. Adható O, 1 vagy 0,2%-os cseppinfúzióban is 3 
ml/perc, azaz 1 csepp/másodperc sebességgeL 

O, 1%-os oldat készítése: 500 mg-ot 500 ml 
oldószerben oldani, vagy 1 ml 1 %-os oldathoz 9 ml 
oldószer! ·adni. Az izotónia biztosítása érdekében 
5%-os glükóz vagy izotóniás natrium-klorid oldat 
legyen az oldószer. 

Kombinált kezelés: Vázizomrelaxánsokkal 
együtt adható. {Sebészeti beavatkozásoknál, ha fo
kozott izomrelaxáció szükséges.) 
• Mellékhatás 

Apnoe, dyspnoe, vázizom hyperaktivitás, laryn
go -és bronchospasmus, köhögés, tüsszentés, 
csuklás (túl gyors beadás, nem megfelelő dózis 
vagy praemedicatio esetén). 

Keringési vagy respiratorikus depressio {kumu
latív hatás révén). Fejfájás, salivatio, hányinger, 
hányás, delírium. Az inj. környékén lévő idegek 
károsodása, thrombophlebitis. 

Fájdalom az injekció helyén, égő érzés a véna 
mentén. / 

Akut allergiás reakciók: erythema, urticaria, pru
ritus, rhinitis. Dyspnoe, hypotensio, nyugtalanság, 
szorongás, hasi fájdalom, perifériás vascularis col
lapsus. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható: 
- központi idegrendszeri depressánsokkal, alko

holla! (a hatás fokozódik). 
e Figyelmeztetés 

A Brietal Sodiumot csak anaesthesiában jártas 
személy adhatja be, aki megfelelő felszereléssel 
rendelkezik az anaesthesia szövődmények megelő
zésére és kezelésére. 

A beteg gyomra legyen üres. A szabad 
légutakat biztosítani kell. Adása előtt szedálás 
vagy szekréciógátlás céljából hagyományos 
anaesthesiológiai praemedicatio javasolt (fenoti
azinok kevésbé hatékonyak, mint az ópiát és a 
tropánvázas gyógyszerkombináció). 

Ha a bevezető fázisban apnoe lép fel 
(küfönösen gyors beadás esetén) a spontán légzés 
helyreállásáig múvi lélegeztetést kel! végezni. 

Kerülni kel! az oldat intraarteriás beadását. Ha 
az oldat az érből a szövetek közé kerül, szöveti 

187 

reakció! okozhat. Ezt nedves, meleg borogatással 
kelt kezelni. 

Ovatosan kell adni: legyengült betegeknek, ill. 
légzőrendszeri, keringési, renalis, hepatikus vagy 
endocrin károsodás esetén. 

Kúlönösen óvatosan kell adni: status asthmati
cusban. 

Megváltoztathatja az endogen szteroidok 
metabolizmusát. 

A metohexitalhoz hozzászokás alakulhat ki. 
Terhességben az előny-kockázat arány mér

legelendő. 

Nátrium-laktáttal, savas oldatokkal (atropin
szulfát, szukcinilkolinklorid, tubokurarin-klorid, 
szcopolamin-bromid) nem szabad összekeverni, az 
oldatok különböző pH-ja miatt. 

A Brietal Sodium oldat inkompatibilis szillkonnal 
és ezért nem érintkezhet olyan gumidugóval, illetve 
múanyag fecskendővel, amelyik szilikonból készült 
vagy szilikonnal kezelt. 

Eltartás: A porampu!la feloldása előtt 

szabahőmérsékleten {15--25 °C). 
A frissen készített 1 %-os oldatot, ha oldószer

ként aqua dest. pro inj. szolgált, legfeljebb 24 óráig 
lehet hút6szekrényben eltartani és felhasználni. 

Az 1 %-os oldat, valamint a O, 1% illetve 0,2%-os 
csepp-infúziók készítheták izotoniás nátrium-klqrid, 
vagy 5%-os glükóz infúzióval is, azonban ezek nem 
tárolhatók, e!készftésük után azonnal fe!haszná
landók. Más oldószerek nem alkalmazhatók, mivel 
az oldatban kicsapódás! okozhatnak. 

Csak tiszta, színtelen oldat használható fel. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 812 

A nátrium- és kloridionok visszaszivódását gátol
ja a Henle kacs felszálló szárának corticalis segmen
~ében és a distális vesetubulusokban és ilyen módon 
ezen ionok, valamint a víz kiválasztódását fokozza. 
Így valósul meg szalurelikus, ill. diuretikus hatása. 
e Hatóanyag 

10 mg, ill. 20 mg clopamidum tablettánként. 
e Javallat 

En:yhe és középsúlyos hypertonia: egyedül vagy 
más vérnyomáscsökkentővel kombinálva. Enyhe ke
ringési elégtelenség. Különböző eredetű oedemás 
állapotok (szívelégtelenség okozta, terhességi, 
nephrosisos, postthrombotikus oedema, máj-cirrho
sis okozta ascites, praemenstruációs panaszok). 

Tartós kortikoszteroid kezelés okozta folyadékre
tenció. 



e Ellenjavallat 
Hypokalaemia. hyponatraemia, hypochlo-

raemia. Akut glomerulonephritis, uraemia, súlyos 
vese- és májkárosodás, szulfonamidokkal szembeni 
túlérzékenység. Terhesség esetén a készítmény 
várható előnyeit és lehetséges veszélyeit mér
legelve adható. Szaplató anya Brinaldix kezelése 
nem kívánatos a csecsemő eselleges szulfonamid
túlérzékenysége miatt. 
e Adagolás 

Egyéni megítélést igényel. 
Hypertonia: 5--1 O mg reggel. Refrakter esetben 

az adag20mg-ra emelhető vagy_más típusú vér
nyomáscsökkentőszerekkel kombinálható. 

Kúlönbözó eredetű oedemás állapotok: Kezdő 
adag naponta 20-40 mg, lehetőleg reggel, étkezés 
után. Szükség esetén 60--80 mg-ra emelhető. 

Fenntartó adag naponta 10 mg, vagy másod
naponként 20 mg. 
e Mellékhatás 

Hypokalaemia és az ezzel együtt járó tünetek, 
hányinger, hányás, a húgysav- és vércukorszint 
emelkedése, bórpír előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- lítium sókkal (a lítium kiválasztása a vesén 

keresztül csökkenhet). 
e Figyelmeztetés 

Tartós kezelés eselén káliumban gazdag 
élelmiszerek fogyasztása (szárított gyümölcs, 
fózelékfélék, gyümölcslevek, hal. sovány sajtok) 
vagy káliumpótlás, valamint a kálium-, húgysav- és 
vércukorszint időnkénti ellenőrzése javasolt. 

Vese- és májelégtelenség eselén a káliumszint, 
köszvényes betegekben pedig a húgysavszint 
rendszeres ellenőrzése szükséges. 

Cukorbetegek antidiabetikum adagjait és 
diétáját Brinaldix kezelés alatt újból be kell állítani. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3629 {10 mg) 

Tsz.: 3375 {20 mg) 

• BROMÖCRI!iTI~'fti~~Je'R ?li~i~'g;•. 
·.•·tabl.etta.<~ox)>·.·······.•··.········: ··•u··.····:·.······· 

BRÖMOCFliPTIN,Bié:H'rER s•~g ••.••••• 
... Jiápszula (30x) ... ·.. .• :.; ·••··•·••···•··• 
~~.of,icíc~I.PTIN-FucflreF!'~·o.Jiig.•• 

I•,RIC~~tíla•(aOx)• /1~8~gö.i:~;o2.gfl~1;; 
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A hypothafamusra és a hypophysisre gyakorolt 
dopaminerg hatása révén csökkenti a megemelke
dett prolactinsecretiót és így a hyperprolactinaemiá
val járó ciklus és fertilitási zavarokat megszünteti. 
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Megakadályozza a tejelválasztás megindulását, 
illetve a már megindult tejelválasztást megszünteti. 

Acromegaliás betegeken csökkenti a plazma 
megemelkedett növekedési hormon szintjét és ezál
tal a klinikai tüneteket és a glukóz toleranciát ked
vezően befolyásolja. 

Dopaminerg aktivitása. révén elósegiti az endo
gén dopamin felszabadulását a még múkódő 
praesynaptikuS nigrostrialis neuronokban, ugyanak
kor szelektíven stimulálja a postsynaptikus recep
torokat ls. 

Mindkét hatása révén javitja a parkinsonizmus 
tüneteit. 

Esetenként alkalmazható manaterápiában - 60 
év alatti de novo betegeknéL a Parkinson syndroma 
kezdeti stádiumában - a szubsztituciós terápia 
egyik később várható mallékhatásának ( .. on-oW 
jelenség) elkerülése végett. Az eddigi tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy az így kezelt betegek
nél több, bromokriptin kezelésre jellemző mellékha
tás fellépésére kell számítani {hányinger, zavartság, 
hypotensio). Adható egyéb antiparkinson szerakkel 
{pl. L-dopa + dekarboxilázgátlóval) kombinálva. 

A lassú és alacsony. (nslow-and law") dózisú 
bromokriptin kezelés elvét követve kilitráfható az a 
minimális gyógyszermennyiség, amelynek terápiás 
hatása már megnyilvánuL Így a kilinikailag hatásos 
dózisok mellett kiküszöbőlhetók a tartós szubsztitu
ciós kezelés nemkívánatos mellékhatásai közül az 
"end of dose" jelensége, valamint a dyskinesia. Az 
adjuvánsként alkalmazott bromocriptin terápia mel
lett lehetőség nyilik a kombinációban adott készit
mények, elsősorban az L-dopát+dekarboxilázgátlót 
tartalmazó szerek adagjának csökkentésére. 
o Hatóanyag 

2,5 mg bromocriptinum tablettánként, 
5 mg, ill. 10 mg bromocriptinum kapszulánként. 

e Javallat 
Endocrinológia 
Prolactintól függő menstruatios zavarok és infer

tilitás {hyper- és normoprofactinaemiával járó 
állapotok), amenorrhoea (galactorrhoeával vagy 
anélkül), oligomenorrhoea, luteális fáziselégtelen
ség, gyógyszer {pl. psychotrap vagy antihyperten
siv) okozta hyperprolactinaemiás zavarok. 

Prolacfrntól nem függő infertilitás: policystás 
ovarium syndroma, anovulatios ciklusok (anti
ösztrogének pl. klomifen kezelés) kiegészítésére. 

Pro/actinamák 
A prolaciint szekretáló hypophysis mikro- és 

makroadenomáinak konzeNativ kezelése, sebészeli 
beavatkozás előtt a tumor mértékének a csökken
tésére és az eltávolítás megkönnyítésére, valamint 
mútéti beavatkozások után, ha a prolactinszint 
emelkedett maradt. 

Acromegalia 
A mútéti vagy sugárterápia kiegészítése; ha előb

biek nem végezhetők, önmagában is alkalmazható. 

Lactatiogátlás 
A lactatio megelőzése {post partum, post abor

tum), a megindult tejelválasztás szuppressziója, gyer
mekágyi mellfeszülés, kezdódó puerperális mastitis. 

Az emlő jóindulatú betegségei 
Mastal9ia (izoláltan praemenstrualis syn

dromában vaQy jóindulatú csomós, ill. cystás elvál
tozásokkal az emlő cystás vagy jóindulatú, főleg 
fibrocystikus elváltozásaiban.) 

NeuroJogia 
Idiopathiás és postencephalitises parkinsoniz

mus valamennyi fázisa, manaterápiában vagy más 
antiparkinson-készítményekkel kombináltan. 
• Ellenjavallat 

Endocrinológiában történő alkalmazásnál 
abszolút ellenjavallat nem ismert, terhességben 
történő adását lásd a ,.Figyelmeztetés fejezetben". 

Neurologiai a!kalmazásnál: esszenciális és 
familiáris tremor, Huntington chorea, súlyos cardio
vascularis megbetegedések, endogén psychosisak 
különböző formái, nem kontrollált hypertensio, ter
hességi toxaemia, egyéb ergot alkaloidokkal szem
beni érzékenység. 
• Adagolás 

A gyógyszert mindig étkezés közben kell be
venni. 

Menstruatiós zavarok és női infertilitás 
Naponta 2,5--3,75 mg {2-3-szor Y2 tabi.), szük

ség esetén ennek kétszerese. 
A kezelést addig kell folytatni, amíg a menstru

atiós ciklus normalizálódik és/vagy az ovulatio 
b8következik. A visszaesés megelőzése érdekében 
a kezelést több ciklusan át lehet folytatni. 

Pro/actinamák / 
2,5-3,75 mg (2-3~szor % tabi.) naponta, 

fokozatosan addig az adagig emelve, amely biz
tosítja a plazma prolactin koncentrációjának 
adekvát csökkenését 

Acromegalia 
Kezdetben 2,5-3,75 mg (2--3-szor Y2 tabi.) 

naponta, amely a klinikai hatástól és mellékhatástól 
függóen napi 1G--20 mg-ig {4--8 tabi.) emelhető. 

Lactatiogátlás 
14 napon keresztülS mg/nap (2-szer 1 tabi.). 
A kezelést minél hamarabb, de legkorábban 

csak 4 órával a szülés vagy abortus után meg kell 
kezdeni. A gyógyszer adagolásának abbahagyása 
után 2--3 nappal némi tejelválasztás mutatkozhat, 
ennek megszüntetésére a kezelést ugyanazzal az 
adaggal további egy hétig kell folytatni. 

Gyermekágyi mef/feszü/és 
2,5 mg {1 tabletta). 
Ha szükséges, az adag 6-12 óra múlva megis

mételhető úgy, hogy a tejelválasztás ne 
szuprimálódjon. 

Kezdódó gyermekágyi mastitis 
mint lactatiogátlásra. Egyidejű antibiotikus keze

lés is szükséges. 

Az em/ó jóindulatú megbetegedései 
2,5-3,75 mg/nap {2-3-szor % tabi.), amely 

fokozatosan a kétszeresére emelhető. 
Parkinsonizmus 
Mind monoterápiában, mind kombinált kezelés 

esetén az induló adag 1,25 mg/die, azaz Y2 tabletta 
lehetőleg este adva, 1 héten keresztül. 

(Az adagolás! - kombinációs kezelés esetén-a 
szubsztituciós terápia során jelentkező, Qy-6Qyszer 
indukálta mellékhatások, pf. dyskinesia, nend of 
dose" jelenség fellépésével egyidőben célszerű 

kezdeni.) 
A beteg beállítását a minimális hatásos adaggal 

kell elkezdeni. 
A dózis emelése csak lépcsőzetesen történhet, 

heti 1,25 mg-os (Y2 tabi.) mennyiséggel. 
A napi adagot 2---3 részletre elosztva kell beadni. 
A kívánt terápiás hatás 6-8 héten belü! érhető el. 
A szokásos terápiás dózis mind mana-

terápiában, mind adjuváns kezelés eselén 10---40 
mg/die. Ez utóbbi esetben magasabb dózis alkal
mazása kivételesen szükséges lehet, ezt azonban 
mindenkor individuálisan kell mérlegelni. 

A cél az, hogy minél hosszabb ideig minimális 
terápiás dózissal lehessen fenntartani az optimális 
antiparkinson hatást 
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Ha a beállítás ideje alatt nemkívánatos mel
lékhatások jelentkeznek, a napi adagot csökkenteni 
kell, és legalább 1 hétig a csökkentett adagot kell 
alkalmazni. A mellékhatások megszúnése után a 
dózis ismét emelhető. 

A gyógyszerbiztonság érdekében a napi adag 
a 100mg-ot lehetőleg ne haladja meg. 
o Mellékhatás 

A kezelés első napjaiban hányinger, hányás, 
fejfájás, szédülés, fáradtság előfordulhat; ezek 
általában nem indokolják a kezelés megszakitását 
A kezdeti szédülés és/vagy hányinger megszün· 
telésére a gyógyszer alkalmazása előtt 1 órával 
ajánlatos antiemetikum {pl. Daedalon, Torecan, 
vagy metoklopramid-tartalmú készítmény) bevétele. 

Ritkán orthostatikus hypotensio! okozhat. ezért 
ajánlatos ambuláns betegek vérnyomását időnként 
állva ellenőrizni. 

Nagy adagok alkalmazásakor hallucináció, 
zavartság, látási zavar, dyskinesia, szájszárazság, 
székrekedés, lábikragörcs jelentkezhetnek. Ezek a 
me! lékhatások dózisfüggőek. 

Hosszabb ideig tartó kezelés alatt ritkán az 
ujjakon és lábujjakon, különösen olyan betegeken, 
akiken~ előzőleg Raynaud-féle tünetek fordultak elő, 
hideg hatására reverzibilis elfehéredések jönnek 
létre. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- eritromicinnel {növelheti a bromocriptin kan

centrációját a szérumban): 
- dopaminantagonista hatású gyógyszerekkel, 



pl. butirofenonok, fenotiazinok (csökkenthetik a 
bromocriptin hatását). 

Együttadása kerűlend6: 
- más ergot-alkaloid származékkaL 

• Figyelmeztetés 
Fogamzóképes nőknek a gyógyszer használata 

során megbízható - lehetőleg nem hormon tartalmú 
tablettával elért - fogarnzásgátlást kell biztositani. 
Igazolt terhesség esetén, ha a beteg a gyermeket 
meg kívánja tartani, a gyógyszer adását fel ke!! füg
geszteni. Megvonása után az abortusok gyakorisá
ga nem ná. A terhesség első 8 hetében alkalmazva 
a terhesség lefolyását. kimenetelét nem befolyásol
ja kedvezőtlenül. 

Ha a terhesség hypophysis adenoma esetén 
következik be és a kezelést felfüggesztették, a ter
hesség egész időtartama alatt szigorú ellenőrzés 
szükséges, amely kiterjed a látótér rendszeres vizs
gálatára is. 

A prolactinoma kifejezett növekedése esetén a 
kezelést ismét meg kell kezdeni. 

Mastalgia vagy az emlő csomós vagy fibrocys
tikus elváltozásainak kezelése előtt a malignitást ki 
ke!! zárni. 

Szülés utáni lactatio gátlása esetén, kűlönösen a 
terápia első hetében, a vérnyomás időnkénti 
ellenőrzése szükséges. Hypertensio, erós, nem 
szünő fejfájás látási zavarrat·vagy anélkül a kezelés 
megszakitását és a beteg azonnali kivizsgálását 
teszi kötelezővé. 

Olyan acromegaliás betegeket, akiknek a 
kórtörténetében gyomorfekély szerepel, lehetőleg 
más kezelésben kell részeslteni. Ha mégis sor 
kerül a kezelésre, fel kell hívni a beteg figyeimét a 
gastro-intestinalis me! lékhatások azonnali bejelen
tésére. 

Psychoticus zavarok, súlyos cardiovascularis 
megbetegedések eselén a nagyobb adagok alkal
mazása fokozott óvatosságat igényel. 

Amennyiben a betegség nem társul hyperpro
lactinaemiával, úgy a gyógyszert a legkisebb hatá
sos adagban kell alkalmazni a pro!actin szintnek a 
normális érték alá való csökkentése és a luteá\is 
funkció zavarának megakadályozása érdekében. 

Parkinsonizmusban történő alkalmazáskor a 
máj-, vérképzószervi-, érrendszeri- és vesefunkciók 
időszakos ellenőrzése szükséges. 

Magas dózisban történő adásakor egyes 
Parkinsonkóros betegeken mentá!is zavarok, enyhe 
dementia manifesztálódhat. 

Hosszú ideig (2-10 év), nagy adagokkal 
(30-140 mg/die) kezelt parkinsanos betegeken 
ritkán pteurális beszűrődés figyelhető meg. Bár az 
oki összefüggés az észlelt jelens~g és a készítmény 
alkalmazásaközött nem bizonyitott, a nem várt pteu
ropulmonális tünetek jelentkezésekor a kezelést" fel 
ke\1 függeszteni és alapos kivizsgálást kell végezni. 

Szoptatós anyák nem szedhetik. 

Rendelése gyermekeknek - kellő tapasztalat 
hiányában - 15 éves kor alatt nem ajánlott. 

A gyógyszer akut túladagolásakor is metoklo
pramid {p!. Cerucal) - lehetőleg parenterális -
adása javallt. 

Alkalmazása látászavart okozhat {járművezetés, 
baleseti veszéllyel járó munka). 

Az alkohol csökkenti a bromokriptin toleranciát. 
Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 

10 Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3720 (2,5 mg kapszu
la); Tsz.: 3743 (5 mg kapszula); Tsz.: 3744 (10 mg 
kapszula) 

Az ambroxol hidraklorid mukolitikus hatású ve
gyület, amely a mukopoliszaccharld-láncok 
hasítása révén megváltoztatja a bronehiális szakré
tum felépítését, ezáltal csökkenti a váladék viszko
zitását így az expectoratio könnyebbé válik. 

Tanulmányok igazolták az alveoláris surfactant
képzódésre gyakorolt pozitiv hatását. 

Légzésdepressziós és analgetikus hatása nincs, 
gyenge antitussív hatással rendelkezik. 

Az ambroxol orális adagolásnál a béltraktusból 
gyorsan és csaknem teljesen felszívódik. A hatás a 
bevételtól számított kb. 30 perc múlva jelentkezik és 
kb. 6-12 óráig tart. 

A dózis kb. 90%-a vesén át választódik kL Az 
ambroxolon kívül főként glükuronid és dibróm
antranilsav található a vizeletben, mint nem toxikus 
metabolit. 
e Hatóanyag 

190 

75 mg ambroxolium chioratum retard· kap
szulánként. 
• Javallat 

Kórosan sűrű nyáktermeléssei járó akut és króni
kus légúti betegségek, mint acut és chronicus bron
chitis, asthma-szerű (asthmoid) bronchitis/bronchi
tis obstructiva, a nyák kóros eliminációjával járó 
asthma bronchiale, bronchiectasia, vatamint az orr
garati gyul!adások során termelődő nyák oldása. 
e Ellenjavallat 

Ambroxol és brómhexin iránti túlérzékenység. 
Bár magzatkárosltó hatást eddig nem észleltek, a 
terhesség első trimesterében nem alkalmazható. 
• Adagolás 

Felnőtteknek naponta 1-szer 1 retard kapszula, 
amelyet étkezés után, szétrágás nélkúl, -kevés 
folyadékkal kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Ritkán gyomorpanaszok, hasmenés vagy bór
kiütés jelentkezhetnek. 

o Gyógyszerkölcsönhatás 
Jelenleg nem ismeretes. 

• Figyelmeztetés 
Alkalmazása során gondolni kell esetleges 

túlérzékenységi reakciók fellépésére. 
Túladagolás mindeddig nem fordult elő. A lehet

séges tünetek: hypotonia, fokozott nyálelválasztás, 
hányinger. Kezelése gyomormosás, ill. a klinikai 
képnek megfelelő tüneti kezelés. 

Eltartás: 25 °C alatt. 
e Megjegyzés:+ Vn 
e Törzskönyvi szám: K - 1871 

Széles spektrumú, bactericid, aminoglukozid 
típusú antibioticum. 

Antibacterialis aktivitása a Gram-negativ pál
cákkal szemben kiemelkedő. 

Az im. injekció helyéről gyorsan és tökéletesen 
felszívódik. A csúcskoncentráció 40-90 perc között 
alakul ki, plazmafelezési ideje 2 óra. Nem kőtódik a 
plazmaf:~érj~k~ez. A vi_~pettel aktív formában ürül. 

A k~lonbozo testszavetekbe való penetrációja 
eltérő. Atlép a placentán, és toxikus koncentrációt 
érhet el a magzatban. 
o Hatóanyag 

20 mg tobramycinum {2 ml), illetve 40 mg {1 ml); 
illetve 80 mg {2 ml) ampu!lánként, szulfátsó for
májában. 
e Javallat 

Tobramicinre érzékeny E. coli, proteusok, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter, 
Serratia, Providencia, Citobacter speciesek, továb
bá staphylococcusok áltaLokozott alsó tégúti fer
lózések {pneumonia, bronchiolitis, súlyos bronchi
tis); 

- bőr-, csont-, lágyrészinfekciók, beleértve az 
égéseket: 

- urogenitálís fertőzések {pyelitis, pyelonephritis, 
epydidymitis, prostatitis, adnexitis, a méh és méh 
körüli szövetek gyulladásai); 

- gastrointestinalis fertőzések, beleértve peri-
tonitist; 

-a központi idegrendszer fertőzései (meningitis): 
- septicaemia; 
- endocarditis, nagy adagú parenterális peni-

cillinnel vagy cefalosporinna! kombinálva. 
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Adását lehetőleg mikrobiológiai vizsgálat és az 
antibioticumérzékenység meghatározása előzze 
meg; sürgős esetben a kezelés megkezdhető bak
teriológiai eredmény nélkül is. 
• Ellenjavallat 

Ismert allergiás túlérzékenység tobramicinnel 
szemben. 
• Adagolás . 

!v. vagy im., általában 7-10 napig. S~ükség 
esetén (pl. endocarditisben) 3-6 hétig is adható, 
folyamatos ellenórzéssel. 

Szokásos egyszeri adagja feln6ttelmek 
1,0-1,5 mg/ttkg,_ ez 8-12 óránként ismétlendő a 
fertözés súlyossága szerint. 

Csecsem6knek és gyermekeknek 3-5 mg/ttkg/ 
/nap, újszüf6tteknek 2-3 mg/ttkg/nap, 2-3 egyenlő 
részletben. 

Csökkent vesefunkcióban az adag 1 mg/ttkg, az 
egyes adagok közötti időtartam a vesefunkciótól 
függ, az alábbiak szerint: 
Szérum-
kreatinin Kreatínin-clearance Adagolási időköz 
(mg%) (~oVI) (mVmin) (óra} 
< 1,3 < 110 >80 8 
1,4--1,9 110-168 40-00 12 
2,0-2,8 176-247 25-40 18 
2,9--3,7 256-327 15-25 24 
3,8-5,3 335-468 10-15 36 
5,4-7,2 477-636 5-10 48 
>7,2 >636 <5 72 

Mivel az egyéni ingadozás jelentős lehet. ha 
mód van rá, ajánlatos a tobramicin szintjét ellenóriz
ni a szérumban, a maximális érték {1 órával az im. 
inj. után) 7-10 mg/1, a minimális: 2 mg/l. 

Ha a tobramicinszint a szakványes adagolás 
mellett nem éri el a hatásos értéket, az adag -továb
bi manitorozás mellett- emelendő; ha viszont a szint 
túl magas, a kezelés kisebb adaggal folytatandó. 
lnfúziós adagolás esetén az egyszeri felnőtt adagot 
izotóniás nátrium-klorid- vagy 5%-os szőlócukorol
datban {100--200 m!) hígítva, gyermekek esetében 
arányosan kisebb volumenben alkalmazzuk. Az ol
datban a hatóanyag koncentráclója lehetőség sze
rint 1 mg/ml alatt legyen. 
• Mellékhatás 

A vesefunkció változása {a karbamid-N-, 
maradék-N-, szérumkreatinin-értékek emelkedése, 
oliguria, cilindruria, fokozódó proteinúria)- elsősor
ban a vesekárosadott betegekben, az ajánlottnál 
nagyobb adagok alkalmazásakor. Ototoxikus hatás: 
vestibularis károsodás {szédülés, fülzúgás, fülcsen
gés), halláskárosodás-főként nagyobb adagok, ill. 
tartós alkalmazás esetén. 

A nephro- és ototoxicitás kockázata kisebb ép 
vesefunkciójú betegekben, továbbá az előírt 
adagolás és kezelési időtartam betartása mellett. 

Esetenként megfigyelhető a kezelés alatt a 
transzaminéz értékek (SGOT, SGPT) pozitivvá 



válása és a szérumbilirubin-szint emelkedése, a 
anaemia, leuco- és thrombocytopenia, láz, bárkiüté
sek urticaria, viszketés, fejfájás, bágyadtság, há
nyás. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerüfendó: 
- egyéb neuro- és nephrotoxikus antibi

oticumokka!, pl. aminoglikozid és polipeptid antibi
oticumokkal {neuro- és nephrotoxicitás fokozó

dása); 
- furaszemiddel és etakrinsawal {Uregyt) (oto

toxicitás fokozódása); 
- neuromuscularis blockolókkal (az izomre

laxáns hatás fokozódhat; légzésb8nulás veszélye.) 
- béta-laktám antibioticumokkal {komplexet al

kotva hatáscsökkentő interakcióba léphetnek, azo
nos fecskendőbe nem szívhatók, infúziós oldathoz 
nem keverhetók. Ez a kölcsönhatás in vivo csak be
szúkült vesefunkció, magas szérumkoncentráció 
esetén jön létre.) 
• Figyelmeztetés 

Az. aminoglukozidokra jellemző potenciális toxi
citás miatt a betegek gondos klinikai megfigyelése 
szükséges. Kimutatható vagy feltételezhető 
vesekárosodás esetén, ill. ha a kezelés során a 
kezdetben ép vesefunkció romlásának jelei 
mutatkoznak, különös óvatosság ajánlott, és rend
szeresen ellenőrizni kell a vese és a VII\. agyideg 
működését. 

Renális, vestibularis vagy acustikt~s funkciórom
lás észlelésekor a kezelést abba kell hagyni, ill. az 
adagolást megfelelóen módosítani kell. 

Koraszülötteknek és újszülötteknek a veseműkö
dés éretlensége miatt csak kOlönös óvatossággat 

adható. 
Túladagolás vagy toxikus tünetek esetén peri

tonealis vagy haemodialysissel gyorsítható kiürülé
se a vérből. 

A kezelés alatt a nem érzékeny mikroorganizmu
sok előretörése előfordulhat. 

Terhességben az aminoglukozidok alkalmazását 
maradandó magzati károsodás veszélye miatt csak 
az anya életveszélyes és atoxikus antibioticummal 
nem kezelhető bakteriális infectiója indokolhatja. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 364 7 (20 mg injekció); 
Tsz.: 3571 (40 mg és 80 mg injekció) 

A tobramycin széles spektrumú, baktericid ha
tású antibioticum Gram-pozitív és Gram-negativ kór
okozókra. Más antibioticúmokkal összehasonlítva 
antibakteriális hatása kifejezettebb Pseudomonas 

species fertőzésekben. Szemészeti jelentősége el
sősorban Pseudomonas aeruginosa és Staphy/o
coccus aureus fertőzésekben van. 
• Hatóanyag 

0,3% tobramycinum 5 ml Steril vizes oldatban 
benzalkonium chlorid konzerválószerrel. 

• Javallat 
A szem bakteriális fertőzéseihez társuló külsO 

gyulladások {tobramicinérzékeny kórokoz~k e~~
tén): blepharitis, conjunctivitis, blepharoconjunctiVI
tis, keratitisek, beleértve a kontaktlencse viselése 
okozta keratitiseket is. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység tobramicinnel szemben. 
• Adagolás 

Naponta 5x1 cseppet a beteg szembe csep
penteni. Súlyos fertőZés esetén a cseppentés 
félóránként-óránként ismételhető. 
e Méllékhatás 

Ritkán a kötőhártya átmeneti vérbósége, illetve 
égő, csípő~ érzés. Nagyon ritkán túlérzékenységi 
reakció léphet fel, ilyenkor a kezelést meg kell_ sza

kítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A zárókupak felnyitása után a szemcsepp 1 
hónapnál tovább nem használható! 

Tobremicin szemcseppel végzett kezelés alatt a 
beteg kantaktlencsét ne viseljen l Mint más antibioti
cumok esetén, kerülni kell a hosszú ideig történő al
kalmazást (a nem érzékeny kórokozók elszaporodá
sát okozhatja). 

Eltartás: fénytól védve, hűvös helyen. 
e Megjegyzés: ++V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3682 

Steril intraocu\aris öblftó folyadék. Minden 
intraocularis mútéti beavatkozás során használható, 
még akkor is, ha relatíve hosszú intraocularis perfú
ziós- időre van szükség {pl. pars plana vitrectomia, 
phakoemulsificatio, extracapsularis cataracta 
extractio, lencse aspiratio, az elülső segmentum re
konstrukciója stb.). Az oldat nem tartalmaz konzer
váló szert és közvetlenül a műtét előtt kell két oldat 
{l. és 11. rész) elegyeként elkészíteni. 

Egyik komponens sem testidegen a szem szá
mára, és nincsen farmakológiai hatása. Emberi 
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corneán végzett perfúziós kísérletekkel kimutatták, 
hogy hatásos öb!ító oldat, amely a cornea duzzadá
sa e!len hat és megőrzi a cornea endothel rétegé
nek folytonosságát az intraocularis perfúzió során. 
Emberi in vivo vizsgátatokkal igazolták, hogy a BSS 
Plus biztonságos és hatásos az intraocularis műtéti 
beavatkozások során, úgy mint pars p!ana vitrec
tomiában, phakoemulsificatióban, cataracta extrac
tióban, lencse aspiratióban, az elülső segmentum 
rekonstrukciójában. 
• Hatóanyag 

A BSS Plus 250 ml összetevő részei {L és ll.): 
l. 94,8 mg kalium chloratum, 103,92 mg natrium 

phosphoricum siccatum, 525,6 mg natrium hydro
gencarbonicum, 1785,6 mg natrium chloratum; 
aqua dest. pro inj. ad 240 ml. 

IL 38,5 mg calcium chloratum, 46,0 mg oxigluta
tionum, 50,0 mg magnesium chioratum hexahy
dricum, 230 mg dextrosum anhydricum, aqua dest 
pro in j. ad 1 O ml. A két összetevőból elkészített oldat 
pH-ja: 7,4. Ozmolalitása: kb. 305 mOsm. 

A BSS Plus 500 ml kétszeres mennyiségű 
hatóanyagat tartalmaz 500 ·ml-ben. 
• Javallat 

Javasolt intraocularis irrigációs folyadékként 
intraocularis mútéti bea:vatkozások során, ideértve a 
szem perfúzióját is. 
• Ellenjavallat 

Alkalmazásának nincs speciális ellenjavallata, 
azonban szigorúan kell ragaszkodni az olyan mútéti 
eljárások kotraindikációinak betartásához, amelyek 
során BSS Plus oldat használatára sor kerül. 
• Adagolás _ 

Az oldatot a mútétel végző szemsebész meg
szakott technikája szerint kell alkalmazni. Olyan sze
reléket kell alkalmazni, amin levegő beéramoitató 
van, mivel a palackan nincsen külön levegázó tu
bus. Az alkalmazott szerelékhez mel\ékelt használa
ti utasítást kell követni. A szereléket aszeptikusan 
kell a gumizáró megfelelő részén keresztül a pa
lackhoz csatlakoztatni. Az intraOcularis irrigáció 
előtt a folyadékot át kell folyatni a csőrendszeren, 
hogy abban levegő ne maradjon. Ha második pa
lack használatára van szükség a műtét alatt, ügyel
ni kell, hogy ne maradjon vákuum a második pa
lackban, mielőtt azt az infúziós szerelékkel össze
kötjük. 

A két összetevő összeöntését közvetlenül a mú
tét előtt kell végrehajtani, szigorúan aszeptikus mó
don. A BSS Plus l. palack (240 ill. 480 ml}, záróku
pakján a fület meg kell húzni a külsó alumínium 
gyúrú és a porvédő eltávolításához. A BSS Plus ll. 
palackjáról (10 ill. 20 ml) a kék pattintózárat el kell 
távolítani. Mindkét tartály gumidugóját meg kell tisz
títani és fertőtleníteni kell steril alkoholos törlóvel. A 
BSS Plus 11.-t a mellékelt BSS Plus vákuum átvivő 
eszközzel kell-átjuttatni a BSS Plus l. palackjába. A 
folyadék átviteléhez használhatunk steril 1 o ilL 20 
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mt-es fecskendőt is, így pontosan 10 ill. 20 ml folya
dékot viszünk át a ll. részból az l. részbe, átszúrva 
a gumidugó megfelelő részét. A ll. rész palackjában 
kicsit több, mint 10 il!. 20 ml folyadék van. Az össze
öntött elegyet finomao fel kell keverni, hogy az ho
mogén legyen. A címke leszakítható részét el kell tá
volítani. A palack cimkéjén fel kell tüntetni az össze
öntés dátumát és idejét, a beteg nevét. 
• Figyelmeztetés · 

Csak szemészeti mútétek során történő irrigáci
óra alkalmas. Nem szabad vénás infúzióként alkal
mazni! 

Csak a két részból összeelegyitett oldatot 
szabad alkalmazni. A-BSS Plus 1.-t nem szabad fel
használni, ha nincsen a palackban vákuum. Nem 
szabad a BSS Plus 11.-n kfvOI egyéb anyagokat hoz
záadni! Az. elkészített folyadékot nem szabad fel
használni, ha elszíneződött, vagy tartalma kicsapó
dott. 

Mivel a BSS Plus intraocularis öblítésre szolgál, 
nem tartalmaz konzerváló szert és ezért csak egy 
beteg mútétje során használható. A fel nem használt 
folyadékot az összeelegyítés után hat órán belül 
meg kell semmisíteni. 

Ez ideig egy-két esetben számoltak be cornea 
homályról, vagy vizenyáról olyan mútéti beavatkezá
sok során, ahol BSS Piust alkalmaztak irrigáló folya
dékként 

Túladagolás 
Az oldatnak nincsen farmakológiai hatása, Igy 

nem áll fenn a túladagolás veszélye sem. Azonban, 
mint az összes intraocularis mútéti beavatkozások
ban, ebben az esetben is az intraocularis múvelet a 
lehető legrövidebb idő alatt végzendő eL 

Eltartás: +8--+27 °C közötti hőmérsékleten kell 
tárolni. Az. összeöntött folyadékot hat órával az 
elkészítés után meg kell semmisíteni! 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: K - 1728 {250 ml) 

K- 1729 (500 ml) 

Az alkalmazási előlrásban a figyetmeztetóen 
dőlten jelölt részek kizárólag az epinetrines készít
ményre vonatkoznak a többi részek pedig mindkét 
készítményre. 

A bupivakain amidtípusú, gyors hatású és 
hosszú hatástartamú helyi érzéstelenítő. Egyaránt 



blokkolja az ingerületvezetést a vegetati~, a sen
soros és a mctoros idegrostokban, valam1_nt a s~lv 
ingerületvezetési rendszerében. Csökkenti. a katiO
nak membránpermeabilitását és ezáltal az !de~ro~
tok ingerlékenységét, miután az akcióspo~~nc1ál kl
fe"lódéséhez szűkséges nátriumpermeabilitás n~m 
jö~ létre. Ezen túlmenően tágítj~ az ereket és antiar-

rhythmiás hatással is rendelke~tk. . .. 
Az epinefrin vasoconstnctor hatasa kovet

keztében lelassítja a bupivakainnak az érzéste
lenített területról történő e/távozását és ezáltal a 
Bupivacain-Epinephrin inj. még fokozottabban 
elhúzódó hatású. . 

A motoros blokád időtartama gyakorlatilag 

azonos az anaesthesia tartamávaL 
e Hatóanyag o 

50 mg bupivacainium chioratum (10 ml 0,5Yo) 
ampullánként.50 mg bupivacainiur:n chloratu~ .. 0,05 
mg epinephrinum (hydroge~tart~ncur:n _forn:'?Jaba~} 
1 o ml ampullánként Az eptnefnnes tnJekcl_o sege
danyagként 5 mg/1 O ml nátrium-diszulfitat IS tartal

maz. 
e Javallat . 

Intradermalis és infiltratiós anaesthesia. Vezete
ses érzéstelenítés pl. különbözó eredetű fájdalmak
ban és sebészeti beavatkozások előtt, paraver
tebralis anaesthesia és sympathikus blokád (ld. 
Adagolás fejezet). 
e Ellenjavallat 

A készítmény nem alkalmazható: . 
_ amid típusú helyi érzéstelenítőkkel szembeni 

túlérzékenységben szenvedőknek, 
- súlyoS cardialis ingervezetési zavarokban, 
- akut dekompenzált szívelégtelenségben, .. 
- szülészeti paracervicalis anaesthesia céljara. 
Az epinefrines: epinefrinnel (adrenalinnal) szem

beni túlérzékenység. 
- acralis testrészek érzéste/enítése, 
- paroxysima/is tachycardiában és nagyfrekven-

ciájú abszolut arrhythmiában, 
- g/aucomában. 
Máj- és vesebetegségek esetében. kOlönös 

óvatossággal kell a készítményt alkalmazni. 
Az alábbi állapotokban spinalis, illetve epidu-

ralis érzéstelenítésre áll fenn ellenjavallat: 
- kanigálatlan hypovolaemia, 
- jelentősebb mértékú alvadászavar, 
-fokozott agynyomás. 
A korai terhességben csak igen alaposan meg-

fontolt indikáció alapján alkalmazható. . .. 
Masszív vérzés, ill. annak veszélye eseten aszu

lészetben tilos a készítményt periduralis~n alkal
mazni (pl. mély placentaimplantáció, kora1 placen

taleválás). 
A bupivacain anyatejbe történő átjut~sa ~Eim 

eléggé ismert. 5 beteg esetében szülészet1 pe~idu
ralis anaesthesia után 2-48 óra múlva az anyatejben 
nem lehetett a hatóanyagat kimutatni. 

A Bupivacain 0,5% + Epinephrin 0,0005% 
Jenapharm injekció szulfitérzékeny asthmásoknak 
nem alkalmazható. 
e Adagolás 

A bupivakain adagja a mindenkori speciál~s kö
rü!mények figyelembevételével a _lehető legk1sebb 
legyen. Egyszeri maximális adagJa 2 mg/ttkg, de 
összesen legfeljebb 150 mg (30 ml). Idős és rossz 
állapotú betegek adagja ennél kisebb. Gye~m~ke~
nek nemcsak az adag, hanem a koncentráctó IS ml

nél kisebb legyen. 
Obllterar1v érbetegség, arter"1osclerosis és diabete

ses nephropathia veszélyeztettségnek számít és ezé.rt 
ezekben az állapotokban az adagot a szokásos dóz~s 
egyharmadával csökkenteni kell. Ugyanez vonatkOZik 
máj- és vesebetegekre, akikbe~ .. ismételt alkalmazás 
hatására igen magas vérszintek Johetnek létre. . 

A szokásos adag kétharmadát kell alkalmazni 

sectio caesarea esetében is. 
Adagolási javaslat kb. 70 kg testsúlyú betegek 

. számára a különbözö alkalmazási módokra vonat-

kozóan: 

Javallat A bupiv3:kain 
5%-osoldat 

ajánlott volumene 

Plexus brachialis 
blokád 15-30ml 

Intercostalis blokád 
segmensenként 3-5ml 

N. cutan.femoris lat. 
blokád 10-15ml 

N. femoralis blokád 5-10m! 

N ischiadicus blokád 10-20 ml 
N. mandibularis blokád 2-5ml 

N. maxillaris blokád 2-Sm! 

N. phrenicus blokád 5ml 

N suprascapularis 
blokád 3-8ml 

Paracervic!'llis blokád 
oldalanként 5ml 

Paravertebralis blokád 5-Bml 

Perlduralis anaesthesia 
egyszeri alkalommal 15-20 ml 

Plexus cervicalis blokád 
segmensenként 
és oldalanként 3-5ml 

Sacralis blokád 15-20 ml 

Spinalanaesthesia 2-3ml 

Trigeminus blokád 0,5-4 m\ 

Plexus lumba!is blokád* 10-30 m\ 

Psoas compartment" 
blokád 20-30 ml 

Bupivakain 
mennyisége 

mg-ban 

75--150 

15--25 

50-75 
25-50 
50-100 
10-25 
10-25 

25 

15-40 

25 
25-40 

75-100 

15-25 
75-100 
10-15 
2,5-20 
50-150 

100-150 

*Az epinefrint tartalmazó készítmény plexus Iumba/is 
blokád. valamin! psoas compartrnem blokád céljára nem 

alkalmazható! 
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.A készítmény intracutan, subcutan, intramu~cu
larisan, perineuralisan, paraganglionalisan, pendu-

ralisan és a gerinccsatornába alkalmazható. Az 
intravasalis alkalmazás tilos! 

A localanaestheticumok alkalmazásának általá
nos óvatossági követelményei a bupivakainra is vo
natkoznak. 

Az am"pulla tartalmát felnyítás után azonnal fel 
kell használrii és a maradékot el kel! dobni. 
e Mellékhatás 

Adagfüggóek és általában magas vérkoncentrá
ció eselén jönnek létre, részben a szív és keringés, 
részben a központi idegrendszer terü!etén. 
Általában az enyhébb intoxikációk izgalmi, a súlyo
sak sedativ jellegű tünetekkel járnak. 

Enyhe esetekben a leggyakoribb központi ideg
rendszeri tonetek: ajakbizsergés, nyelvparaesthe
sia, fülzúgás, fémíz-érzés, szorongás, nyugtalan
ság, remegés, izomrángás, hányás, dezorientált
ság. 

Szív és keringés: palpitatio, hypertonia, tachy
cardia, tachypnoe, szájszárazság. 

Középsúlyos esetekben központi idegrendszeri: 
beszédzavar, kábultság, szédülés, álmosság, za
vartság, tremor choreiform mozgások, tonusos
clonusos görcsök, midriasis, hányinger, hányás, 
tachypnoe. 

Szív és keringés: tachycardia, arrhythmia, 
cyanosis, sápadtság. 

Súlyos esetekben központi idegrendszeri: há
nyás és aspiratio, sphincterbénulás, tónusvesztés, 
kábulat, szabálytalan légzés, légzésbénulás, coma, 
halál 

Szív- és keringés: súiyos cyanosis, bradycardia, 
vérnyomásesés, szívmegállás, kamrafibrillatio, 
hypo- és asystolia. / 

Más amidtípusú hcli;i érzéstelenítőkhöz hasonló
an igen ritkán allergiás reakciókat is észleltek. 

Enyhe toxikus tünetek felléptekor is, alkalmazá
sát azonnal meg kell szakítani. 

Epinefrin-okozta meflékhatás (vérnyomásemel
kedés, tachyarrhythmia, tachycardia) az alacsony 
kancentráció miatt igen ritka. 

Az acralis részek infiltrációs érzéstefenítése 
necrosisokat okozhat (lásd Ellenjavallat). 

A készítmény nátrium-diszu/fit tartalma követ
keztében különösen asthmásokon túlérzékenységi 
reakciót válthat ki. Ennek tünetei: ziháló légzés, 
asthmás roham, eszméletvesztés, valamint shock 
lehet, vagyis életveszélyes állapotok is létrejöhet
nek. (lásd Ellenjavallat). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Érszűkítők a bupivakain hatásának elhúzódását 
okozzák. Anticoagulansok, nemszteroid gyulladás
gátlók és plazmapótszerek- különösen a dextrán
egyidejű alkalmazása esetén fokozott vérzékeny
séggel kell számolni. Kis molekulasúlyú heparin 
egyidejű adása különös gondosságot igényel 
ugyanebből a szempontbóL Ezekben az esetekben 
célszerű aszokásos véralvadási teszteket elvégez-
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ni és a bupivakain alkalmazásakor azok eredményét 
gondosan mérlegelni kell. 

Tri- és tetraciklikus antidepressivumok, valamint 
MAO-bénftók az epinefrin sympathomimetikus 
hatását fokozzák. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásakor biztosítani kell, hogy a resusci
tatióhoz szükséges berendezés és gyógyszerek je
len legyenek. Nagy figyelmet kell fordítani-B.z esetle
ges intravascularis injekció elkerülésére. 

Nagyobb mennyiségű gyógyszer szükségessé
ge esetén pL perlduralis anaesthesiában tanácsos 
az epinefrin-tartalmú Bupivacain készítményból 3-5 
ml teszidőzist adni. Ez segít az akaratlan 
intravasalis inj. felismerésében. (Ha intravascularis 
térbe jutna, észre lehet venni a megnövekedett 
szívfrekvenciáról). A tesztdózis után a szívfrekven
cia 5 percen keresztül többször ellenőrzendő, és a 
beteggel szóbeli kantaktus tartandó. A tesztdózis 
beadása előtt minden esetben aspiratlóval kell 
meggyőződni a tű, ilL katéter helyzetéről. A teljes 
adag beadása előtt ismételt aspiratiót kell végezni. 
A convulsiót iv. barbituráttal, esetleg 5-10 ml 
diazepammallehet megszüntetni. 

Hypotensio eselén elsősorban inatrop hatású 
vasapressort kell adni pl. 5-1 O mg efedrint iv. 

Tárolás kózben az oldat fémekkel (Injekciós 
tűvagy a fecskendő fémes része) nem érintkezhet. 

Alkalikus készítményekkel, azok magas pH érté
ke miatt keverni tilos, mert az oldatok kicsapódását 
eredményezheti. 

Az ampullákat felnyitás után azonnal fel kell 
használni, a megkezdett ampulla további tárolása 
tilos! 

Intravénásan nem adható! 
Gyermekfogászati és egyszerű fogászati be

avatkozások során alkalmazása igen elhúzódó ha
tása miatt nem ajánlott. 

Hatásának időtartama alatt járművet vezetni, 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni, vagy alko
holt fogyasztani tilos! 

Túladagolás során kózponti idegrendszeri vagy 
cardiovascularis intoxikációs tünetek esetGn teendő 
intézkedések: 

1. A helyi érzéstelenítő készítmény adását azon
nal meg kell szüntetni. 

2. A légutakat szabaddá kell tE:nni. A légzóst 
oxigénnel (1 00% 0 2) kell megsegíteni, illetve biz
tosítani maszk és ballon segítségével és csak 
ezután kezdeni az injektálást, illetve intubálást. Az 
oxigéilterápiát a tünetek elmúlta után még néhány 
percig folytatni kell. 

3. Görcsök esetén ultrarövid hatású barbiturátal 
(pi 50-100 mg thiopentált} vagy 5-1 O mg 
diazepamot ismételt kis adagokban intravénásan 
adagofni egészen a görcsök megszüntéig. Esetleg 
rövidhatású izomrelaxáns is adható mesterséges 
lélegeztetés mellett. A görcsök megmaradása 



eselén 250 mg thiopentalt és mg/ttkg 
szukcinilkolint adni, intubálni és 100%-os oxigént 
lélegeztetni. 

4. Vérnyomást, pulzus! és pupillatágasságat 
gondosan ellenőrizni. 

5. Hirtelen vérnyomásesés esetén a myocardiu
mot is stimuláló vazopressort adni intravénásan és 
volumenpótlásról gondoskodni. 

6. Kiterjedt, esetleg totális spinalis érzéstelení
tési okozhat a pariduralis helyett tévedésból 
intrathecalisan adott injekció, a készítmény túl nagy 
adagja vagy a beteg helytelen fektetése. Ilyenkor a 
légutak szabadságát kell biztositani, 1 00%-os oxi
gént belélegeztelni és szükség esetén lélegeztetés
ról gondoskodni. 

· Hypertoniás betegek esetleges vér-nyomás
emelkedését értágítókkal kell rendezni. A fenti ese
tekben indokolt anaesthesiologus és/vagy íntenzlv 
szakorvos segítségét igénybe venni. 
e Figyelmeztetés 

Centrális. analepticumok alkalmazása helyi 
érzéstelenítők által okozott mérgezésekben tilos! 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1338 (Bupivacain inj.); 
K- 1339 (Bupivacain+ epinephrin inj.) 

Az alumlniumsók gyulladáscsökkentó, hüsítő, 
összehúzó és enyhe fertőtlenítő hatást fejtenek ki. Az 
alumíniumacetát technológiai-, stabilitási viszonyai 
miatt nem alkalmas tablettázásra. Ennek megfelelóen 
az oldatot az l {kalcium-acetát) és a JI (alumínium
szulfát) tabletták egyidejűfeloldásával nyerjük. 

A kalcium felületi adslringens hatása is érvénye
sül. 
• Hatóanyag 

2,2 g calcium aceticum {!.jelzésű) tablettánként 
és 3 g alumínium sulfuricum (ll. jelzésű) tablet
tánként 
• Javallat 

Fájdalmas duzzanat, gyulladás, zúzódás, rán
dulás; bórgyulladásokban a bórfeszülés enyhítése. 
• Adagolás 

Külsóleg. Az Lés ll. jelzésű csomagolásból 1-1 
tablettát külön-külön Y-1-\4 liter vizben feloldani, a két 
oldat elegyét borogatáshoz használni. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 1445 

A d-penicillamin komplex farmakológiai hatással 
rendelkező kelátképző vegyület. 

Gátolja a gyulladás celluláris tényezéit és a kol
lagén bioszintézisét, valamint immunmoduláns 
hatással is rendelkezik. 

Az aktív SH- csoportjai segítségével nehézfé
mekkel és ciszteinnel kelátkomplexet tud képezni. A 
d-penicillamin passzív diffuzió útján szívódik fel a 
bélcsatornából, és 40%-a a plazmafehérjékhez 
kötődik. 

A szervezet enzimjeivel szemben ellenálló stabit 
vegyület. 

A szervezetból való kiválasztása a vesén 
keresztül történik. 
• Hatóanyag 

150 mg d-penicillaminum kapszulánként. 
• Javallat 

Rheumatoid arthritis (azaz progresszfv vagy pri
mer krónikus polyarthritis), juvenilis krónikus 
rheumatoid artritis, progresslv szisztémás sclerosis 
(scleroderma), krónikus agresszív hepatitis, 
nehézfémmérgezések (réz, ólom, cink, higany, ko
balt), Wilson-kór, cystinuria, cisztinkóképződés. 
• Ellenjavallat 

A vérképzőrendszer súlyos károsodása, súlyos 
vesekárosodás, veseelégtelenség, penicillinérzé
kenység, tisztázatlan autoimmun betegség, terhes
ség, szoptatás. Wilson-kórban és cystinuriában 
mérlegelendó, hogy a kezelés elmulasztása vagy a 
penicil!amin adása jelenti-e a nagyobb kockázatot 
az anyára, ill. a magzatra. 
• Adagolás 

A napi adag és kezelés időtartama függ az 
indikációtól. 

Rheumatoid artritisben kezdő adagként napi 
150 mg-ot (1 kapszula) ajánlatos alkalmazni, ez az 
adag nagyobb időközönként (minimum 2 heten
ként} 150 mg-mal emelhető. Az ajánlott napi adag 
600-750 mg (4-5 kapszula), de a 900 mg-ot (6 kap
szula) ne haladja meg. Klinikai javulás eselén a na
pi adag 300-450 mg-ra csökkenthető, melyet a 
mennyiségtól fOggően 2-3 részletben célszerű 

bevenni. 
A gyógyszert a kedvező hatás elérése (mintegy 

3 hónap) után is tartósan, 6--12 hónapig ajánlatos 
fenntartó kezelés formájában adagolni. 

Juvenilis krónikus rheumatoid arthritisben átla
gos napi adagja 6 éves kor alatt 150 mg (1 kapszu
la), 6--12 éves korban 300 mg (2 kapszula), 12 év 
felett a felnőttkornak megfelelő napi adagok alkal
mazhatók. 
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Krónikus agresszív hepatitis, progresszlv szisz* 
témás sclerosis esetében a rheumatoid arthritisnél 

leírt módon adagolható. Átlagos napi adagja felnőt
teknek nehézfémmérgezésben és Wilson-kórban 
900 mg (6 kapszula}, legfeljebb 1800 mg, cystin
uriában 900 mg. 
• Mellékh~tás 

Hányinger, hányás, étvágytalanság, ritkán cho
lestasis, az ízéfzés és szaglás zavara, esetleg teljes 
kiesése, exanthema; láz, ritkán súlyos erythema ex
sudativum multiforme, pemphigusra emlékeztető 
bórtünetek, proteinuria, ill. nephrosis-syndroma ki
alakulása, hajhullás, csontveló-dyscrasia: anaemia, 
leukopenia, thrombocytopenia, valamint lym
phadenopathia. A kezelés alatt autoimmun jellegű 
tünetegyüttesek: lupus erythematosusra hasonilló 
syndroma (dermatitis, serositis), myastheniás reak
ció, myasthenia gravis alakulhat kL A kezelés alatt 
antinukleáris ellenanyagok jelenhetnek meg. Örök
letes gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása t/7os: 
- a rheumatoid arthritis kezelésére alkalmazott 

egyéb, ún. bázisgyógyszerekkel, pl. aranysókkaf, 
cytostaticumokkal, levamizollal, antimaláriás szerek
kel, valamint fenilbutazonnal (a mel!ékhatások hal
mozott fellépésének veszélye}; 

~ vastartalmú; gyógyszerekkel (kelátképzó 
hatás). 
• Figyelmeztetés 

A kezelés első három hónapjában kéthetenként, 
majd havonként ajánlott a minóségi és mennyiségi 

/ 
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vérkép {és a thrombocytaszám} a vizelet fehérje- és 
Oledék vizsgálata. Súlyos anaemia {haemoglobin 
gyors, progressív esése 5 mmol/1 alá), leukopenia 
{fehérvérsejtszám 4x109/l, neutrophilszám 2000 
alatt), thrombocytopenia (100x109/! alatt) es~tén a 
kezelést véglegesen meg kell szakítani, szükség 
szerint a beteget hospitalizálni kell. 

Enyhe proteinuria (2 g/24 óra alatt) esetén a 
kezelés csökkentett adaggal folytatand6, 2~9/24 óra 
érték felett véglegesen megszal<:ítandó. A kialakuló 
nephrosis-syndroma reverzibilis. 

Enyhe allergiás tünetek esetén a kezelést meg 
kell szakítani, antiallergicumok adása- javasolt. A 
penicillaminnal szembeni túlérzékenység többnyire 
a kezelés első 2-3 hetében lép fel. Átmeneti szünet 
után alkal-mazásakor újra jelentkezhetnek a 
tünetek. 

A toxicitás jelentkezése néha dózisfüggő. 
Súlyos dermatitis jelentkezése esetén a kezelés 
végleg abbahagyandó. Ízérzés zavarok esetén a 
kezelés 86-vitaminnal való kiegészítése javasolt, 
amennyiben a panaszok nem enyhülnek, a kezelés 
végleg megszakítandó. 

Közvetlen fájdalomcsillapító, ilL gyulladásgátló 
hatása nincs, ezért megfelelő indikációk eselén 
ilyen szerekkel a kezelést ki kell egészlteni. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3656 



c 
C'YITAMIN.PI-IARMAV1t.1Wöl1lg 

pezs!Jőt~bletta·(tox): 
. ATC.kód:A11GA01. P HARMAVIT 

• Hatóanyag 
1000 mg acidurn ascorbicum és 0,5 mg ribafia

vinum natricum phosphoricum pezsgótablettánként. 
• Javallat 

C-vitamin hiány (scorbut). 
Fertöző betegségekben a szervezet ellenállásá

nak fokozása. 
Késleltetett reconvalescentia. Akadályozott seb

gyógyulás. Megnövekedett vitaminszükséglet (tava
szi fáradtság, terhesség). 

Elégtelen C-vitamin bevitel vagy csökkent felszí
vódás (ulcus ventriculi, colitis, dysenteria, és egyéb 
gastrointestinalis betegségek). 

Vérzések (haematuria, haemoptoe, haemophilia, 
retina vérzés, haemorrhagiás diathesis). Met
l<aemoglobinaemia. Caries, paradentosis. 
o Ellenjavallat 

Anamnesisben veseköbetegség. 
e Adagolás 

Felnötteknek naponta 500-1000 mg (Y2-1 pezs
gőtabletta), hűléses megbetegedésekben legfel
jebb napi 3 pezsgőtabletta. A tablettát bevétel előtt 
1f2-1 pohár vízben fel kell o!dani 
e Mellékhatás 

Diarrhoea g<;~strointestinalis zavarok, allergia. 
Tartós, vagy nagy adagban való alkalmazása növel
heti a vesekőképződés kialakulásának a veszélyét 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Fokozott ellenőrzés szükséges orális anticoa
gulánsokkal történő együttadása eselén 
e Figyelmeztetés 

Szedése cukorbetegeknél zavarhatja a vizelet-
cukor meghatározást 

Túladaoolása a vizelet savanyítása révén meg
változtathalja a gyógyszerek ós a húgysav renálls 
kiválasztódását. 

Eltartás: Száraz h81yen, nedvességtól és fénytól 
védve tartandó! 
e Megjegyzés: V n 
e Törzskönyvi szám: Tsz: 3738 

·C-'flTM>~l.N •• J.OOm!lt~ble~<ii(6ö~) 
•c, VITAMIN 500 mg tabléttá{60x) .. "'""'. • .... 

HUMANPHARMA ATC·kód::Á11 G'AO{· 

Az aszkorbinsav-hiány megelőzésére és kezelé
sére. Az aszkorbinsav létfontosságú a collagen és a 
sejtek közötti mátrix képzéséhez és ennélfogva a 
porcfelszín, a csont- és a fogfejlődéshez és a seb
gyógyuláshoz. Befolyásolja a haemoglobin
képződés!, a vörösvérsejtek érését és bizonyos im
munológiai folyamatoklat Redukáló tulajdonsága jól 
használható az idiopathiás methaemoglobinaemia 
kezelésében. Nagy dózisban hatásosan savanyítja 
a vizeletet 

Fontos koenzim egyes oxidációs-redukciós fo
lyamatokban, szükséges a folsav-folinsav átalaku
láshoz, a dopamin hidroxilációhoz és bizonyos pep
tid hormonok szinteziséh8z. A gyomorban a vas re
dukálásával elengedhetetlen annak felszívódásá

ho' 
A vízben oldódó C-vitamin a szervezetben nem 

raktározódik és a !81 nem használt mennyiség a vi
zelettel gyorsan kiürül. A téli és tavaszi hónapokban 
adása fokozottan szükséges. Hiányában a belső 
szervekben, nyálkahártyákon vérzés léphet fel, 
haematuria jelentkezhet, izomgyengeség, fog- és 
csontképződési zavar, csontfájdalmak alakulhatnak 
ki. A sebek nehezebben gyógyulnak, fáradékony
ság, álmatlanság fordulhat elő. 
o Hatóanyag 

40 mg acidum escorbicum és 70 mg natrium 
ascorbicum (100 mg-os) tablettánként: 220 mg 
acidum ascorbicum és 371,24 mg natrium escor
bicum (500 mg-os) tablettánként. 
o JavaHat 

C-vitaminhiány (scorbut), fv1öller Barlow-kór, fer
töző betGgségekben a szcrvezet ellenállásának fo
kozására, késleltetett reconvaiGsccntia. Akadályo
zott sebgyógyulás_ Megnövekedett vitaminszükség
let (tavaszi fáradtság, terhesség). 

Elégtelen C-vitamin bevitel vagy csökkent felszí
vódás (ulcus-betegség, colitis), belső vérzések 
(hacmaturia, haGmoptoe, haemophilia, haemor
rhagiás diathesis, mctrorrhagia. 
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Idiopathiás methaemoglobinacmia A vizelet sa
vanyítása. 
e Ellenjavallat 

Vesekőbetegség az anamnesisben. 
e Adagolás 

A napi átlagos szükséglet felnőtteknek 100-500 
mg, gyermekeknek átlagosan 50-200 mg. 

Több szükségcs a serdülőkorban, terhességben 

és a szoptatás idején, fertőzésekben, thyreotoxico
sisban és a postoperativ időszakban. 

150 mg napi 2-szer per os bevitel szükséges 
idiopathiás methaemoglobinaemiában. 

A vizelet savanyílásához napi 4-szer 1 g java
solt. 
e Mellékhatás 

Nagy dózisú aszkorbinsav leggyakoribb mallék
hatása a hasmenés, gyomor- bél panaszok. A vizele
tet megsavanyítva a húgyutakban urát, oxalát vagy 
cisztin kövek képződéséhez vezethet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aszkorbinsav befolyásolhatja más gyógysze
rek hatását. A savas vizeletben az olyan gyenge sa
vak mint pl. a szulfonamidok kiválasztása csökken, 
és pl. az olyan gyenge lúgos kémhatású készitmé
nyek mint a kinidin kiválasztása növekszik. Nagy dó
zisban csökkentheti a kumarin készitmények hatá
sát, sarlósejtes anaemiás crisist is provokálhat 
e Figyelmeztetés 

Nagy koncentrációjú aszkorbinsav vércukor 
tesztcsíkos vizsgálatánál álnegatív Benedict rea
genst használva álpozitív eredményt ad. 

Eltartás: Jól záródó edényben, fénytól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYl-T 4104 {100 mg tab
letta); OGYJ-T 4105 (500 mg tabletta) 

CA-C 1000 SANDOZ pezsQőtabletta 
(10)() / . . ··.·. 

ALKALOIDA ATC kód:'A12AX 

A kalcium lényeges ásványi anyag a szervezet 
elektrolit-egyensúlyának és számos szabályozó me
chanizmus megfelelő müködésének fenntartásá
ban. A kalciumhiány neuromuscularis rendellenes
ségekhez és csont-demineralizációhoz vezethet 

Az aszkorbinsav fontos szerepet játszik a bioló
giai oxidációs-redukciós folyamatokban és a sejt
légzésben. A kollagénképzéshez és a szöveti rege
nerációhoz is elengedhetetlen. 

A C-vitamin nagy adagja a felsőléguti fertőzések 
terápiájában és megelőzésében adjuvánsként hatá
sosnak bizonyult. 

A kalcium- és C-vitaminhiány a nem megfelelő 
táplálkozás eredményeképpen vagy a különböző 
körűlmények okozta megnövekedett igény miatt ala
kulhat ki. 

A pezsgőtabletta elegendő mennyiségű C-vita
mint és ionizált kalciumot biztosít a megnövekedett 
szükségletek napi fedezésére. 
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• Hatóanyag 
1 g calcium laeticum gluconicum (ekvivalens 

260 mg ionizálható kalciummal), 0,327 g calcium 
carbonicum, 1 g acidum ascorbicum pezsgőtabiel
tánként 
• Javallat 

Megnövekedett kalcium- és C-vitamin igény 
esetén, pl. terhesség és szoptatás alatt, gyors nö
vekedés időszakában (gyermekkor, serdülőkor), 
idős korban, fertőző betegségek és lábadozás 
idején. 

Kalcium- és C-vitaminhiány. 
Meghűlés és influenza eselén adjuvánsként. 

e Ellenjavallat 
A gyógyszer iránti túlérzékenység, hypercal

caemia, súlyos veseelégtelenség. 
• Adagolás 

Felnőtteknek és iskoláskorú gyermekeknek: na
ponta egy pezsgőtabletta. 

Gyermekeknek 3-7 éves korig: napi Y2 pezsgő
tabletta. 

Csecsemöknek: az orvos utasítása szerint. 
e Mellékhatás 

Ritkán gastrointestinalis zavarok (puffadtság, 
diarrhoea). 

Arra hajlamos egyéneknek nagy dózisban törté
nő tartós alkalmazása vesekőképződési okozhat. 
• Gyógyszefkölcsönhatás 

A kalcium csökkentheti a tetraciklinek orális 
felszívódását: a Ca-C 1000 Sandoz és az orális 
tetraciklin bevétele közölt legalább 3 óra tel
jen el. 

Nagy dózisú aszkorbinsav zavarhat egyes vize
letcukor-meghatározásokat. 
e Figyelmeztetés 

Enyhe hypercalciuria (300 mg = 7,5 mmol/24 
óra kiválasztás), enyhén vagy mérsékelten csökkent 
veseműködés vagy az anamnesisben előforduló ve
sekőképzódés esetén a betegek vizelet-kalcium ki
választását monitorozni kell. Szűkség esetén az 
adagot csökkenteni kell, esetleg a terápiát fel kell 
függeszteni. Vesekőképződésre hajlamos egyének
nek bő folyadékbevitel javasolt. 

Nagy adag D-vitamin adásától el kell tekinteni a 
készítmény kezelés ideje alatt, hacsak az nem külö
nösen indokolt. 

A készítmény cukortartalmát (2 g/tabletta) figye
lembe kell venni cukorbetegek kezelésekor, a nátri
um tartalmát (0,27 g/tabletta) pedig a nátriummeg
vonásos diétán lévők esetében. 

Túladagolás: Akut túladagolás eddig nem is
mert. Feltételezhetően gastrointestinalis zavarok je
lentkezhetnek és nem hypercalcaemia, kivéve a 
nagy dózisú D-vitaminnal is kezelt betegeket. 

Eltartás: 25°C alatt, nedvességtól óvni kell. 
• Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3818 



CALCIJEX 11'9/ml 'injekció 
(25. x 1 ínl} 

CALCIJEX 2 ÍJ9/ínl il'ljékció 
(25 x rml) 

ÁBBOTT 

A kalcitriol a 03~vitamin (kolekalciferol) aktív for
mája, me\y elősegíti a kalcium és a foszfát felszívó
dását a bélból iti. a kalcium tubuláris reabszorp
cióját a vesében. Szabályazza a szérumkalcium és 
-foszfát szintet. valamint a csont mineralizációt. 
e Hatóanyag 

1 ~g. ill. 2 J.IQ calcitriolum ampullánként {1 ml). 
e Javallat 

Krónikus vesedialysis esetén a hypocalcaemia 
és az emelkedett parathormonszint normalizálása. 
e Ellenjavallat 

Hypercalcaemia, hyperphosphataemia, 0-
hypervitaminosis. 
e Adagolás 

A szérumkalcium szinttól függően, egyénileg 
kell meghatározni. 

A javasolt kezdeti adag 0,5 ll9 (0,01 J.IQ/ttkg) he
ti három alkalommal gyors iv. injekcióban, a 
haemodialysis végén a katéteren keresztül. 

Amennyiben szükséges az adag 2-4 hetenként 
0,25-0,50 )lg-mal emelhető. Ez idő alatt a szérum
kalcium és -foszfor szintet hetente legalább kétszer 
kell ellenőrizni, és hypercalcaemia esetén a keze
lést azonnal meg kell szakítani a kalciumszint nor
malizálódásáig. 

A javasolt fenntartó adag 0,5-3 )lg (0,01-0,05 
Jlg/ttkg) hetente három alkalommal gyors ív. injek
cióban, a haemodialysis végen a katéteren ke
resztül. 
e Mellékhatás 

Túladagolás es etén a D-hypervitaminosis tü
netei: 

korai: székrekedés vagy hasmenés, szájszáraz
ság, fejfájás, polyuria (főként éjszaka), étvágytalan
ság, fémes ízérzés, hányinger, hányás, gyengeség, 
fáradékonyság; 

késói: csontfájdalmak, izomfájdalmak, magas
vérnyomás, szív-ritmuszavar, photophobia, viszke
tés, hányinger, hányás, pancreatitis, súlycsökkenés, 
BUN-, SGOT-, SGPT-szint emelkedés, albuminuria, 
ritkán psychosis fordulhatnak elő. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- magnézium tartalmú antacidumokkal {hyper

magnesaemia veszélye); 
- kalcium tartalmú gyógyszerekkel, diure

tikumokkal [főként tiazidokkal] (hYpercalcaemia ve
szélye); 

- szívglikozidokkal (szívritmUszavar veszélye); 

- D-vitamin tartalmú gyógyszerkészítményekkel 
(főként kalcifedrollal] (additív hatás}. 
• Figyelmeztetés 

Terhességben és gyermekeken történő bizton
ságos alkalmazásával kapcsolatban nincs elegen
dő tapasztalat. Szoptatás idején mérlegelendő, 
hogy a szoptatást kell-e megszakítani vagy a 
gyógyszer adagolását kell-e beszüntetni. 

A kezelés során a szérumkalcium-, foszfor-, 
magnézium- és alkalikusfoszfatáz szint rendszeres 
ellenőrzése, valamint a 24 órás vizelet kalcium és 
foszfor tartalmának vizsgálata szüks$ges. 

Dializált betegek esetében a szérumfoszfor szint 
meghatározásához nem használható alumínium
foszfát kötő reagens. 

A kezelés hatásossága a kalcium bevitel függ
vénye is, melynek javasolt napi adagja 800 mg. 

A beteget tájékoztatni kell a diétával és a kalci
um bevitellel kapcsolatos teendők betartásának fon
tosságáról, valamint az esetleges hypercalcaemia 
tüneteiről. 

Csapadékos, elszíneződött injekciós oldat nem 
használható feL A fel nem használt oldatot ki kell ön
teni. 

Túladagolás. A normál szintet több mint 1 mg/dl
rel meghaladó hypercalcaemia esetén a kezelést 
azonnal fel kell függeszteni és kalciumszegény 
dietál kell tartani. A szérumkalcium szintet naponta 
kell ellenőrizni. Szükség esetén supportiv kezelés 
javasolt. A hypercalcaemia általában 2-7 nap alatt 
normalizálódik. 
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Eltartás: fénytól védve, szabahőmérsékleten 

(15-3Q°C között). 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 2170 (1 )..lg/ml injekció) 

K- 2171 (2 )..lg/ml injekció) 

CAI..CIMÖSC iJijel<ct~ • 
(1 o ·x•s tn1··so x· 5' ml' 
ro l<1o rril;so;xio•ffiw· · 

:ATC--'kód:-:_A-1'2A'Aö3> 

A Ca++ egyike a fiziológiai és farmakológiai 
szempontbólleghatékonyabb ionoknak. Hiányában 
megnő a sejtfal permeabilitása, fokozódik a neu
ronok, a harántcsíkolt és simaizmok ingerlékenysé
ge, aszövetek fokozottan érzékennyé válnak a gyul
ladás mediatoraira, erősödnek az allergiás reakciók. 

A szívmúködés hypocalcaemiában gyengüL lv. 
adott Ca++ elősegíti a véralvadást 
• Hatóanyag 

500 mg calcium gluconicum {""44 mg kalcium) 
(5 ml) ampullánként 1000 mg cB.Icium gluconicum 
(""88 mg kalcium) (10 ml) ·ampullánként. 

• Javallat 
Hypocalcaemia, tetania tünetegyüttes, súlyos 

hyperkalaemia {EKG~kontroll mellett), allergiás be
tegségek, gyulladások. A kalciumháztartás diag
nosztikájában szokásos kalciuminfúziós próbákhoz 
alapanyagként Oxálsav-, citrát-, flourid- és Na-edec 
táHkomplexon-) mérgezés. 
e Ellenjavallat 

Hypercalcaemia, digitalizált állapot. 
e Adagolás 

Terápiás alkalmazásakor: felnőtteknek naponta 
1-3-szor 5-1 O ml im. vagy igen lassan i v. 

Gyermekeknek: 1-6 éves korig naponta 1-2-
szer 1-2 ml iv., 6-14 éves korig naponta 1-2-szer 
3-5 ml iv. 

Mérgezésben: egyénileg a beteg állapotának 
megfelelő adagok szükségesek. 

Kombinált kezelés. Dihidrotahiszterollal vagy D
vitaminnal, per os kalcium készítményekkel krónikus 
hypocalcaemiában, tetaniás roham megszüntetésé
re adható. 
e Mellékhatás 

Tachycardia, izzadás, vérnyomásesés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- parenterálls digitálisz készítményekkel. 

• Figyelmeztetés 
Az oldatban esetleg jelentkező kicsapódás az 

ampulla meleg vízbe helyezésével néhány perc 
alatt oldódik. Kizárólag kristálytiszta oldat használ
ható. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: v 
• Törzskönyvi szám;Jfsz.: 11244 

ALKALOIDA 

A kalciumsók az allergiás reakciókat (oedema, 
urticaria, pruritus stb.) mérséklik, növelve a sejtfal 
permeabilitását. Az alvadási faktorokat aktiváló tu
lajdonságuk következtében eltömitik a capillar
isokat, ami vérzéscsillapító hatású. 

Az ephedrin mint sympathomimeticum mérsékli 
az allergiás tüneteket, pl.: a perifériás ereket szúkíti, 
a bronchusok simaizomzatát ernyeszti. 
• Hatóanyag 

285 mg calcium hydrogenphosphoricum, 28 mg 
calcium gluconicum, 24 mg ephedrinum chioratum 
tablettánként 
e Javallat 

Allergiás betegségek (gyógyszerexanthemia, 
urticaria, scrophulus, ekzema, asthmás hörghurut, 
szénanátha stb.) és légúti gyulladások (laryngitis, 
laryngotracheitis, bronchitis chronica stb.). 

201 

• Ellenjavallat 
Hypertonia, thyreotoxicosis, súlyos szívbeteg

ség, arrhythmia, instabil angina. 
• Adagolás 

Feln6tteknek: naponta 3-szar 1 tbl. 
Gyennekeknek: 1-12 hónaposnak naponta 1-3-

szor% tabi., 
1-6 évesnek naponta 1-3-szor Y2 .tabL, 
7-14 évesnek naponta 1-3-szor 1 tabi. 

• Mellékhatás 
Nyugtalanság, álmatlanság, palpitatio. Ezen 

mellékhatások nyugtatókkal ellensúlyozhatók, ill. el
kerülhetök, ha az utolsó adagot nem este, hanem 
délután veszi be a beteg. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eftartás:szobahőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2109 

• Hatóanyag 
1250 mg calcium carbonicum (=500 mg calci

um pezsgótablettánként). 
• Javallat 

Fokozott kalciumigény terhesség, szoptatás ide
jén. 

Növekedésben lévő gyermekek kalcium szük
ségletének pótlása. Postmenopausalis osteoporosis 
megelőzése. Külöbözó eredetű osteoporosisok. 
Osteomalacia és rachitis, a specifikus terápia adju
vánseként Egyéb, a csontszövet ásványianyag tar
talmának csökkentését okozó állapotok. Tetania, la
tens tetania. Allergiás állapotok adjuváns kezelése. 
• Ellenjavallat 

Hypercalcaemia (pl. hyperparathyreosis, D-vita
min túladagolás, csontmetastasisok). 

Myeloma multiplex. Súlyos veseelégtelenség. 
Súlyos hypercalciuria. 
e Adagolás 

Felnőtteknek napi 2-3-szar 1 tabletta. Osteopo
rosisban a kezdő adag 2-szer 2 tabletta lehet, amely 
néhány hét múlva csökkenthető. 

Gyermekeknek általában napi 1 tabletta, súlyos 
kalciumhiányban napi 2-3 tabletta. 

A tablettát egy pohár vízben feloldva kell bevenni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
-orális tetraciklinekkel (felszívódását csökkenti, 

ezért a két gyógyszer bevétele között legalább 3 
óra teljen el!); 



- digitálisz készítményekkel (fokozhatja a digitá
lisz cardiotoxicitását); 

- NaF (egyidejű alkalmazásakor rosszul felszívó
dó CaF képzódhet). 
• Figyelmeztetés 

Kismértékű hypercalciuria, krónikus veseelégte
lenség esetén a kiválasztott kalcium mennyiségét 
ellenőrizni, szükség szerint az adagokat csökkente
ni kell, vagy a gyógyszert el kel! hagyni. 

Napi több mint 1000 NE D-vitaminnal együtt ad
va a tabletta adagját napi 2 tablettára kell csökken
teni és a vizelettel történő kalcium kiválasztás 
mennyiségét ellenőrizni kell. 

Eltartás: száraz helyen, szobahőmérsékleten, 

fénytől védve. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3782 

cA:!..cíl.JM'Sii.I'looi:Pétíl~51ili$iilfilt't 
(20)() 

.A kalcium-karbonát és a kalcium-glukonát kom
bináció jó felszívódási tulajdonságai következtében 
alkalmas nagy adagú, orális kalciumterápiára. igy a 
kalcium, mint az elektrolitháztartás jelentős faktora, 
kifejtheti remineralizáló és tetania-ellenes hatását a 
kalciumhiány és a kalciumanyagcsere-zavarok álla
potai ban. 

Antiallergiás és antiphlogistikus hatású. Csök
kenti a simaizmok tónusát. 
• Hatóanyag 

300 mg calcium carbonicum, 2,94 g caldum 
laeticum gluconlcum (==500 mg kalcium) pezsgó
tablettánként. 
• Javallat 

Különbözó eredetű (cl!macterialis, öregkori, ill. 
kortikoszteroidkezelés, gastrectomia, immobilisa
lio és trauma kiváltotta) osteoporosis; szükség 
esetén terhesek és szoptató nők, továbbá növeke
désben lévó gyermekek kalciumterápiája; acut és 
krónikus osteopathia; a vázizomzat demineralizá
ciójával járó akut és krónikus állapotok; rachitis, 
osteomalacia specifikus kezelésének adjuválása; 
tetania, latens tetania; allergiás állapotok adju
váns kezelése. 
e Ellenjavallat 

Hypercalcaemia (pl. hyperparathyreoidismus, 
D-vitamin-túladagolás, myeloma multiplex, csont
metastasisok). Súlyos veseelégtelenség, súlyos 
hyperaleiu ra. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: osteoporosisban kezdó adag na
ponta 3-szar 2 tabletta, mely néhány hét után napi 
2-szer 2 tablettára csökkenthetó. 
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Lactatio és terhesség alatti kalciumpótlásra: na
ponta 3-szar 1 tabi. 

Egyéb javallatokban a szokásos adag: naponta 
2-3-szor 1 tabi. 

Gyermekeknek. súlyos kalciumhiányban, pL 
tetaniában naponta 2-3-szar 1 tabi., egyéb esetek
ben napi 1 tabl. 

A tablettát 1 pohár vízben (2 dl) feloldva kell be
venni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerűlendő: 
-orális tetraciklinnel (adását !<;övetó 3 órán belül 

a tetraciklin felszívódását csökkentheti}; 
- digitálisz glikoziddal (fokozhatja a digitálisz 

cardiotoxicitását). 
• Figyelmeztetés 

Csekély hyperealdura (300 mg/24 óra fölötti ér~ 
ték), továbbá krónikus veseelégtelenség vagy vese
kő eselén a kiválasztott kalcium mennyiségét ellen
órizni és szükség eselén az adagokat csökkenteni 
kell, ill. a terápia megszakítása válik szükségessé. 

Napi több mint 1 OOO NE D-vitaminnal együtt ad
va, adagját napi 2 tabl.-ra kell csökkenteni, és a vi
zelettel ürített kalcium mennyi;:;éget ellenőrizni kell. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3399 

A kalcium-fofinát a tumorkezelésben alkalmazott 
főlsavantagonista methotrexat specifikus antidotu
ma. ElsOsorban nagy dózisú, de a konvencionális 
(alacsony.és közepes dózisú) methotrexat kezelés
nél is alkalmazzák antidotumként. 

A parenterálls alkalmazáson kívül az arnpuliá
ban levő oldat a methotrexat által okozott szájnyál
kahártya fekélyek helyi kezelésére is felhasználható, 
mint öb!ítószer. 
e Hatóanyag 

3,00 mg acidum folinicum (3,81 mg kalcium
folinát formájában) (1 ml) ampullánként 

30,0 mg acidum folinicum (38, 1 mg kalcium
folinát formájában) (3 mt) ampullánként 

100 mg acidum folinicum (127 mg kalcium
folinát formájában) (10 ml) ampullánként; 

15,00 mg acidum folinicum (19,06 mg kalcium
folinát formájában) kapszulánként. 
• Javallat 

A methotrexat antidotuma, cytostaticumok fől
savantagonista hatásának felfüggesztésére. 

Szájnyálkahártya fekélyek helyi kezelése. 
e Ellenjavafiat 

Anaemia perniciosa, mivel csak haematolOgiai 
remissziót eredményez és egyéb 8 12-vitamin hiány 
által okozott anaemiák. 
• Adagolás 

Kalcium-fo/inát-védelem.- A nagy dózisú metho
trexat kezelés javallatának felállítása, a kezelés koc
kázatának megítélése, a kezelési tervek ismerete és 
az elengedhetetlen ellenőrző vizsgálatok és óvintéz
kedések elvégzése különös szaktudást és jártassá
got igényel. Ezért a kezelés csak a daganatellenes 
kemoterápia területén különlegesen képzett orvosok 
által, kizárólag oiyan kórházi osztályokon végezheló 
el, ahol a szükséges ellenórzó vizsgálatokhoz és óv
intézkcdésekhez nélkülözhetetlen berendezések 
rendelkezésre állnak. 

A kezelőorvosnak ismernie kell a nagy dózisú 
methotrexat kezelés és az azt követő kalcium
folinát-védelem kezelési programját. 

Adagolása és alkalmazásának idOtartama min
denekelótt a methotrexat kezelés módjának, a 
methotrexat adagolásának továbbá a toxikus tüne
tek megjelenésének és súlyosságának függvénye. 
Szokásos adagja 6-12 mg/testfelület négyzetméter 
a methotrexat infúzió! követően először 2--4 óra, de 
!egkésóbb 2<1 óra múlva. Ugyanezt a dózis! 3-6 órás 
idóközönként, összesen 48-72 órán át meg keil is
mételni._ Methotrexat mftllékhatások megjelenése 
eselén 1ntenzívebb és hosszabb időtartamú keze
lésre van szükség. Többszöri parentorális adagolás 
után orális adagolásra lehet áttérni. 

A kalcium-folinat védelmct parentorális (intra
muscuiaris, intravénás injekció ill. intravénás infúzió) 
vagy orális adagolássallehet biztositani. Mivcl nor
mális körűlmények közölt a kalcium-folinát a gyo
mor-.bélrendszerböi szinte teljesen felszívódik, per 
os dózisa megegyezik a parenterális dózissal. 

Malabsorptios syndromában vagy más gyomor-, 
bélrendszeri megbetegedésben (hányás, hasme
nés, bélelzáródás stb.) szenvedó betegeknél és 
mindcn olyan esetben, amikor a gyógyszer tökéle
tes ontorális felszívódása nem várható, a kalcium
folinát-védelem parenterális formáját kell választani. 

Konvencionális dózisú methotrexat kezelés so
rán bárme!y mett•otrexat dózis! követően, amint le
hel 7,5--15 mg kalcium-folinátot kell adni per os illet
ve 3 mg kalcium-folinátot ív. vagy im., majd ezt a dó
zist 3 órás idOközönként többször meg kell ismé
telni. 

Szájnyálkahártya fekélyek helyi kezelése 
A methotrexat okozta szájnyálkahártya fekélyek 

az injekciós oldattal történó szájöblögetéssci kezel-
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hetők. Figyelni kell arra, hogy a beteg a folyadékot 
le ne nyelje. 
• Mellékhatás 

Nagy dózis adása után gyomorpanaszok lép
hetnek fel. Allergiás reakciók lehetOségére is gon
dolni kell. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Folinantagorüsták (pL kotrimoxazol) és kalcium
folinát egyidejű adása eselén a fáisavantagonisták 
hatása csökkenhet vagy teljes mértékben felfüg
gesztődik. 

• Figyelmeztetés 
Alkalmazása 8 12-vitamin hiány okozta macrocy

taer anaemiaban <PL anaemia perniciosa) haema
tológiai remissziót eredményezhet, egyidejűleg 

azonban az idegrendszeri kiesési tünetek prog
rediálhatnak. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
e Megjegyzés: + +V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1493 (1 ml injekció); K-
1494 {3 ml injekció); K- 1495 (10 ml injekció); K-
1496 (15 mg kapszula) 

CALCO 50 NE ilijekeié (5 x .1 ml) 

CAL CO 1 DO NE injekció {5 x 1 ml) 

CAL CO 50 NE/adag orrspray 

(7 adag) 

CAL CO 1 00 NE/adag orrspray 

(7 adag) 

L!SAPHARÍVlA ATC kód: HbSB A01 

Hatóanyaga szintetikus lazac-kalcitonin. 
A kalcilonin polipeptid hormon, me ly a ka!cium 

anyagcserét szabályazza és gátolja a csontszövet 
fiziológiás és káros reabsorptíóját. Fokozott 
ásványianyag forgalommal járó folyamatokban je
lcntósen csökkenti a csontok, kalcium leadását, 
ezáltal a hypercalcaemia csökkenését eredmé
nyezi. 

A csontból történó reabsorptiót gátió hatása ré
vén csökkenti a hidroxiprolin vizelet útján történő ki
választását, csökkenti a kórosan magas alkalikus 
foszfatáz szérumszintct, normalizálja a kalcium 
egyensúlyt, ezzel biztosítja a kollagén- és csontsző
vetek regenerálódását. 

A -·kalcitonin egyéb farmakológiai hatásokkal is 
rendelkezik, a gyulladásos folyamatokat azol~ kora1 
fázisában gátaini képes, továbbá fájdalomcsillapító 
hatása is van. 

Csökkenti a gyomornedv- és gyomorsavterme
lést és a pancreas-nedv elválasztását anélkül, 
hogy befolyásolná a gastrointestinalis traktus 
motilitását. 



e Hatóanyag 
Jnjekctó: 50 NE, ill. 100 NE calcitoninum (1 ml) 

ampullánként aqua dest. pro injekcione-ban; 
Orrspray: legalább 7x50 NE, ill. 100 NE calci

toninum (0,9 ml) üvegenként, vizes oldatban (aqua 
dest. pro inj.) konzerválószer: benzalkon ium-klorid: 
• Javallat 

Injekció:- Paget-kór {osteitis deformans) csont
fájdalmakkal, neurológiai komplikációkkal, felgyor
sult csontanyagcserével, (emelkedett alkalikus fos
zfatáz és hidroxiprolin értékek) nagy kiteríedésú 
csontlaesiókkal, inkomplett és ismételt töréssel járó 
esetei). 

Hyperparathyreoid hypercalcaemia vagy D-vita
min intoxikáció okozta hypercalcaemia. Különbözó 
eredetú osteoporosisok, az egyes kórformák által 
megkívánt terápiával kombinálva. 

Postmenopausalis osteoporosis (akut és króni
kus progressziójú formáinak kezelése, adekvát kal
cium- és szükség szerint D-vitamin bevitelt biztosft
va a progresszív csontvesztés megakadályozásá
ra.) 

Sudeck-syndroma. 
Orrspray: Paget-kór, postmenopausalis oSteo

porosis tartós kezelése. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a lazac-kalcitoninnal szemben, 
fennálló hypocalcaemia. Terhesség (tapasztalatok 
hiányában}. Szoptatás időszaka. 
• Adagolás 

Injekciós forma 
Paget-kór, Sudeck-syndroma, osteoporosis: na

ponta vagy másodnaponta 100 NE im. vagy sc. Ob
jektív vagy szubjektív javulás esetén napi 50 NE al
kalmazása javasolt. Szükség esetén a napi adag 
200 NE-ig emelhető. Paget-kórban és más krónikus 
betegségben a kezelést legalább 3 hónapig, de ha 
szükséges még tovább kell folytatni. 

Hypercalcaemia: napi adag 5-----1 O NE/ttkg lassú 
iv. injekció formájában 2-4 részre osztva adható 
vagy a napi adagot fiziológtás sóoldattal 500 ml-re 
hígítva lassú iv. cseppinfúzió formájában 6 órán át. 
A leghatékonyabb alkalmazási mód az iv. infúzió, 
súlyos vagy sürgős esetekben is ez a követendő be
adási mód. 

Orrspray 
Paget-kór, postmenopausa/is osteoporosis: na

ponta 100 NE, /azaz 50-50 NE (1-1 puff) mindkét 
orrlyukba vagy csak az egyik orrlyukba naponta 1-
szer 100 NE./ A kezdő adag felemelhető napi 200 
NE-re, amelyet úgy kell beadni, hogy reggel100 NE 
adagot az egyik, majd este a másik orrlyukba fújni. 
(A készüléket függöleges helyzetben tartva és az 
orrlyukba helyezve történhet a befújás. Az első al
kalmazás előtt 3 puffot a levegőbe kell fújni légtele
nítés miatt.) 
• Mellékhatás 

Hányinger, hányás, höérzettel társuló enyhe arc-
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pír. Ezek a tünetek az adagok nagyságától függóen 
jelentkeznek, gyakrabban az iv. mint az im. vagy sc. 
alkalmazás után. Rendszerint spontán megszúnnek 
és csak ritkán van szükség az adag ideiglenes 
csökkentésére. Ritkán túlérzékenységi reakciók je
lentkezhetnek, lokális hatások az injekció beadásá~ 
nak helyén vagy generalizált bőrreakciók. 

Izolált anaphylactoid típusú reakciók, melyek 
tachycardiát, hypotensiot és co!lapsust okozhatnak. 

Orrspray: a fenti mellékhatások ritkábban fordul
hatnak elő, néha lokális tünetek mint p!. rhinitis, rhi
norrhoea, tüsszentés, orrnyálkahártya szárazság 
vagy_ hyperaemia, orrvérzés eléfordulhat (Ezek a 
mellékhatások általában spontán megszúnnek és 
nem teszik szükségessé a kezelés megszakítását.) 

Előirt adagban történő tartós alkalmazás után 
sem tapasztalták az orrnyálkahártya kóros elválto
zását. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Paget-kórban vagy más krónikus magas ásványi 
anyag anyagcserével járó folyamatokban a kezelés 
néhány hónaptól több évig terjedhet, melynek során 
a vér alkalikus foszfatáz és a vizelettel kiválasztott 
hidroxiprolin koncentrációja jelentésen, gyakran a 
normál szintig csökken. 

Ritkán a kezdeti esés után azonban_ emelkedés 
figyelhető meg, az orvosnak kell eldönteni a klinikai 
kép alapján; hogy a kezelést tovább kell-e folytatni. 

A csontmetabolizmus zavarai esetén a kezelés 
megszakítása után néhány hónap múlva ismét szük
ségessé válhat újab b kúra. 

Tartós kezelés alatt előfordulhat néhány eset
ben, hogy a kalcitoninnal szemben ellenanyagok 
termelődnek; a klinikai hatást ez a jelenség azonban 
nem befolyásolja. Ritkán hatáscsökkenés figyelhető 
meg tartós kezelés során, me!y valószínűleg a kötó
dési helyek telítődésével és nem ellenanyagok ke
letkezésével magyarázható. A kezelést megszakítva 
a kalcitoninra való terápiás válaszkészség visszaáll. 

Krónikus rhinitis, ill. korábban végzett orrüreg 
mútétek esetén a kezelést sokkal szigorúbb orvo
si ellenőrzés mellett kell végezni, mivel ilyenkor a 
hatóanyag fokozottabb felszívódásával kell szá
molni. 

Ritkán- a calcitonin polipeptid tulajdonságából 
adódóan - szisztémás és helyi túlérzékenységi re
akciók fordulhatnak elő. 

Ilyen esetekben a kezelést meg kell szakftani és 
amennyiben szükséges, új, alternatív terépiát kel! 
megkezdeni. 

Az injekció gyermekeknek néhány hétnél hasz
szabb ideig csak szigorú egyedi orvosi megítélés 
alapján alkalmazható. 

A spray gyermekkori alkalmazásával kapcsolat
ban a hatékonyság és biztonság ezideig még nem 
bizonyított. 

Fekvőbeteg tartós kezelése esetén rendszere
sen (legalább havonta egyszer) a vizelet üledéket 
ellenőrizni kell. 

Túladagolás következtében elméletileg a kalci
umszint annyira lecsökkenhet, hogy tetania alakul 
ki. Ilyen esetben kalcium adásra van szükség. 

Eltartás: 22 OC alatt. 
A megbontott orrspray-t 1 hónapon belűl fel kell 

használni. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4142 (50 NE injek
ció); OGYI-T: 4144 (50 NE/adag orrspray); OGYI-T: 
4143 (100 NE injekció); OGYI-T: 4145 (100 NE/adag 
orrspray) 

CALDEAtabletta(20x) 

AlKALOIDA 

A D;(vitamin javítja a kalcium felszívódását, ill. 
közvetlenül fokozza beépülését a csontszövetbe. 
Az A-vitaminnal való kombinálása két szempontból 
célszerú: a retinaium fokozza a savanyú mucopoly
saccharidák (így a csontmatrix) szintézisét, más
részt a nagyobb mérvű D-vitamin bevitele relatív A
hypovitaminosist válthat ki. 
• Hatóanyag 

500 NE retinolum, 750 NE ergocalciferolum, 
400 mg calcium hydrogenphosphoricum, 200 mg 
calcium laeticum tabletténként 
• Javallat 

Osteomalacia, hypocai9Bemiás tetania, gravidi~ 
tás második fele. · 

Gyermekgyógyászatban: elhúzódó antiepilep
tikus (pl. fenitoin) vagy kortikoszteroid kezelés ese
tén az osteomalacia antiepi!eptica, ill. a hypocal
caemia profilaxisa. 
• Ellenjavallat 

Hypercalcaemia (pl. hyperparathyreoidismus, 
sarcoidosis, plasmocytoma, csontmetastásisok), 
súlyos veseelégtelenség, súlyos hypercalciuria. 
• Adagolás 

Felnőtteknek naponta 1 tabletta, gyermekeknek 
kétnaponta 1 tabletta. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
-orális tetraciklinnel (adását követő 3 órán belűl 

a tetraciklin felszívódását csökkentheti); 
- digitálisz glikeziddal (fokozhatja a digitálisz 

cardiotoxicitását). 
• Figyelmeztetés 

Hosszabb ideig tartó vagy nagyobb adagok al
kalmazása mellett a szérumkalcium-szint időnkénti 
ellenőrzése szükséges. 
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Csekély hypercalciuria, továbbá krónikus vese
elégtelenség vagy vesekő esetén a kiválasztott kal
cium mennyiségét ellenőrizlelni és szükség esetén 
az adagokat csökkenteni kell, ill. a terápiát meg kell 
szakítani. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2293 

CAI...SYNA~1 ö!lNE injél<c.i6 

·.(!j](1·~1)···· •• ;•························.··· c~~:~.:$YN.<\.R:!fO!i;NEii'liekc.io. 
< +(1~'2•m);'4!~v2:ffiJl]• · · · 
8fiÖiJ~-~c:JGc"~CiilöAE~· 

.·· :::A1éj<6i:dWó5~)i:Ö~ 

A lazac-kalcitonin, 32 aminosavból álló polipep
tid, amely kb. 30-szaros aktivitású a humán vagy 
sertés kalcitoninhoz viszonyítva. 

A kalcitonin az ásványi és csont anyagcserében 
más faktorokkal együtt a csontozat tömegének fenn
tartásáért felelős; hatását a csontra és a kalcium
homeostasisra fejti ki. Paget-kórban, malignus folya
matok okozta osteolysisben, excessív csontresorp
tióva! járó osteoporosisok egyes formáiban és más, 
fokozott ásványianyag forgalommal járó folyamatok
ban jelentősen csökkenti a kalcium felszabadulást a 
csontbó!. Gátolja az osteoclastok aktivitását és való
színűleg az osteoblastok aktivitását is stimulá!ja. A 
kalcitonin gátolja az osteolysist, így csökkenti a kó
rosan magas szérumkalcium.szintet. Ezen túlmenő
en a tubuláris visszaszívódás csökkentésével növe
li a kalcium, foszfor és nátrium vizelettel történő ki
vá!asztódását; a szérum kalciumszintje azonban 
nem csökken a normál érték alá. Csökkenti a gyo
mor- és pancreasnedv elválasztását anélkül, hogy 
befolyásolná a gastrointestinalis tractus motilitá
sát. Klinikai tapasztalatok szerint analgetikus hatás
sal is rendelkezik. Sc. adagolást követően az elimi
nációs felezési idő 11-80 perc, az eloszlási térfogat 
10-20 1, a c!earance -wo-500 ml/min. 
• Hatóanyag 

100 NE, ill. 400 NE calcitoninum (1 ml, ill. 2 ml) 
ampullánként 
• Javallat 

Postmenopausa!is osteoporosis: a szervezet 
össz-kalcium tartalmának meghatározása alapján a 
csonttömeg csökkenésének megelőzésére, ill. an
nak megállítására. 

Paget-kór - hypercalcaemia. A kalcitonin kalci
umszint csökkentő hatása általában rövidtartamú, 
ezért az ilyen céllal végzett kezelést specifikusabb, 
tartós terápiát kiegészítő adjuváns kezelésnek kell 
tekinteni. A szérum kalciumszintjének csökkenése 



azokban a betegekben nagyobb mértékű, akiknek 
csontszövet turnovere fokozott, pl. Paget-kórban és 
thyreotoxicosisban. A kezelés előnyös hatású lehet 
immobilizációból eredő hyperCalcaemiában, Paget
kórban, rosszindulatú daganatok, D-vitamin intoxi
catio és hyperparathyreosis esetén. A kalcitonin kü
lönösen alkalmas az előbbi kórképek kezelésére. ha 
vese- ill. _szívelégtelenség is fennáll. 

Előrehaladott rosszindulatú daganatok fájdal
mas csontáttéteiben közepes és súlyos fájdalom 
enyhítésére. 
e Ellenjavallat 

Kalcitonin iránti túlérzékenység. A kezelés 
fogamzóképes korban lévó nókön lehetOség szerint 
kerülendO. Terhesség (kellő adatok hiányában). 
Szoptatás ( állatkísérletekben a tejelválasztást gátol
ja). 
e Adagolás 

Kizárólag sc. vagy im. 
Postmenopausalis osteoporosis. A szokásos 

·adag 100 NE naponta. A kezelést kalciumpótlással 
(600 mg elemi kalcium naponta) és D-vitaminnal 
(400 NE naponta) kell kiegészíteni_ A megfelelő ét
rend alapvető fontosságú. Egyes esetekben a cikli
kus kezelés lehet elönyös. 

Paget-kór_ A klinikai tünetek és a biokémiai pa
raméterek javulását figyelték meg a következő ada
golási rend meilelt: heti 3-szor 50 NE-tól napi 100 
NE-ig egyszeri adagban vagy elosztva. Csontfájdal
mak vagy compressioból eredő neurológiai tünetek 
esetén naponta 50 vagy 100 NE adása javallt 3-6 
hónapon át. 

A javulás rendszerint három hónapon belül, de 
lehet, hogy egy év elteltével jelentkezik_ A klinikai 
kép javulásakor meg lehel kísérelni az adag és/vagy 
az adagolás gyakoriságnak a remissio fenntartását 
nem akadályozó mértékű csökkentését. 

Egyéni megítélés alapján -a kezelés abbahagy
ható és később, szükség szerint újrakezdhetó. 

A kezelés hatásosságát biokémiai paraméterek 
értékeinek változása, így a szérum alkalikus-fosz
fatáz szint és a vizelettel való hidroxiprolinürítés 
csökkenése jelZI. A hidroxiprolinürítés gyakran na
pok alatt, az alkalikus-foszfatáz szintje hetek alatt 
csökken_ A kezelés abbahagyásakor mindkét para
méter értéke lassan (eltérő gyorsasággal) visszatér 
a kcze!és előtti tartományba_ A gyorsan progrediáló 
és potenciálisan rokkantságot okozó csetekben tar
tós kalcitonin kezelésre lehet szükség. Tartós kezc
lés során a radiológiai kép és a szövcttani elválto
zások javulását figyc!ték meg: a kalcitonin ezen 
restituáló hatása a csonton dózisfüggőnek bizo
nyult. 

A scrtés-kalcitoninról szintetikus, lazac-kalcJ
toninra történő átálláskor figyelembe kell venni, 
hogy 80 NE scrtés-kalcitonin 50 NE, 160 NE 
sertés-kaicitonin 100 NE lazac-kalcitoninnal helyet
tesíthető 

206 

Hypercalcaemia_ Az adagolás! minden esetben 
a klinikai válasz, illetve a laboratóriumi paraméterek 
változása szerint kell módosítani. 

Súlyos hypercalcaemia esetén nagy adagokra 
lehet szükség, kezdetben 400 NE adható 6-8 órán
ként. Egyes esetekben a kisebb adag is megfelelő 
hatású lehet 6 óránként .adott 8 NElttkg-nál na
gyobb adag alkalmazásától nem várható további te
rápiás hatás. 

Rosszindulatú daganatok csontáttéteib61 szár
mazó fájdalom: 48 órán át 200 NE 6 óránként, vagy 
400 NE 12 óránként. Az egyidejűleg fájdalomcsilla
pító adagja szükség szerint csökkenthetö. A keze
lést az orvos belátása szerint meg lehet ismételni. 

Előrehaladott szakban !évó, rosszindulatú da
ganatos betegségben gyakori tünet az étvágyta
lanság és a hányinger. !lyen esetekben antiemeti
cumokkal végzett előkészítés csökkentheti a kalci
toninkezeléssel olykor együttjáró hányingert és há
nyást. 

Idős korban különleges megszorítások nincse
nek. 
e Mellékhatás 

Émelygés, hányás, az. arc kipirulása (múló jelle
gű, ritkán teszi szükségessé a kezelés megszakítá
sát), kézzsibbadás, kellemetlen íz. Az injekció he
lyén gyulladás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
a Figyelmeztetés 

Az injekció szükség esetén éjszakára, 
antiemeticummal együtt adható. Ha a beteg kór
előzményében allergiás epizód szcmpel, a kezelés 
megkezdése elót! 1:100 arányban izotóniás nátri
umklorid oldattal hígítva scarificatiot vagy intrader
mális bőrpróbát kell végezni. 

Egyes betegekben néhány havi kezelés után la
zac kaleitanint kötő 8.ntitestek alakulnak ki. melyek 
litere állalában alacsony, és inkább a nagy adagok
kal kezelt betegekben észlelhető. Az antitestek 
megjelenése nem jár a kezelés klinikai hatékonysá
gának csökkenésével (Lehetséges. hogy ez a jelen
ség rokon a cukorbetegekben az inzulinnal szem
ben kialakuló, inzulinkötő antitestek megjelenésével, 
mivel az inzulinnal szemben is csak ritkán alakul ki 
klinikai rezisztencia.) Az antitestek megjelenése 
nem függ össze az egyébként igen ritkán előíorduló 
allergiás reakciókkal. A tapasztalatok szerint kalci
tonin kezelés után nem kell szekunder hyper
parathyroidizmus kialakulására számítani. 

A kalcitonin injekció beadása után a szérum kal
ciumszintje átmenetileg az élettani érték alá csök
kenhet Ez a jelenség leginkább a kezelés elején 
észlelhető, amikor a csont-turnaver abnormálisan 
magas, de az ostecelast aktivitás Calsynarral elő
idézett csökkenésének megfelelően megszűnik. 
Míg ez a jelenség általában nem okoz szövődményt, 
szívglikozidokkal kezelt betegek kezelésekor foko-

zott óvatosság indokolt, mivel az intracelluláris ion
koncentrációk változása miatt a cardiacurnak adag~ 
jának módosítására lehet szükség. 

Túladagolás Specifikus antidoturna nincs. Túl~ 
adagolás (pl. 400 NE egyszeri adagban) után az arc 
és/vagy_ a végtagok ki pirulása, valamint gastroin
testinalis tünetek jelentkezhetnek. Heveny hypocal
caemia kialakulása nem valószínű 

100 NE aktivitású kalcitonin egyenlő: humán és 
sertés kalcitonin 1 mg, lazac kalcitani n 0,025 mg. 

Eltartás: hűtőszekrényben, 2-8 °C közötti hő-
mérsékleten. Fagyasztani nem szabad. 
e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 2272 (100 NE injekció) 

K- 2271 (400 NE injekció) 

CALYPSÖL injekció (5 x10 mlj 

RICHTER ATC kód: NdiAXd3 

Dissociativ típusú anaesthesiát létrehozó iv. 
anaestheticum, amelyre jellemző a catalepsia és az 
anamnesia. Alkalmazása az izomtónus fokozódásá
val jár, a beteg szemei az anaesthesia időtartama 
alatt gyakran nyitva vannak. 
o Hatóanyag 

500 mg ketamin um, sósavas só alakjában 10 ml
es üvegben. 
e Javallat 

Önállóan alkalmazva rövid mútétek, eszközös, 
ill. fájdalmas diagnosztikai beavatkozások. 

Anasthesia bevezetési egyéb narcoticumok 
használata előtt. Gyengébb hatású narcoticumok 
(pl. dinitrogénoxid) erősítése. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység. Eclampsia, 
hypertonia. Anamnesisben convulsiók, emelkedett 
szemnyomás, intracranialis térszűkítő folyamatok. 
e Adagolás 

Egyénenként változó. 
Az iv. kezdeti adag felnőtteknek 1 ,0-4,5/ttkg, 

gyermekeknek 0,5-4,5/ttkg. Az 5-10 perces narkó
zis! eredményező átlagos adag 2,0 mg/ttkg. 

Az im. kezdeti adag felnőtteknek 6,5-13,0 
mg/ttkg, gyernekeknek 2,0-5,0 mg/ttkg. Felnőttek
nek az átlagosan 1 O mg/ttkg adag rendszerint 
12-25 perces anaesthesiát biztosít. 

Az altatás fenntartásáhozfenti adagok fele hasz
nálatos 
e Mellékhatás 

Vérnyomásemelkedés, pulzusszám emelkedé
se, intracranialis nyomásfokozódás, légzésdep
resszió. diplopa, nystagmus, hányinger, hányás, 
könnyezés, nyálfolyás, izomtónusfokozódás, ébre
dési szakban hallucináció, psychomotoros nyugta
lanság, amely Droperidollal kivédhető (0,1 mg/ttkg) 
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o Gyógyszerkölcsönhatás 
Fokozza a barbiturátok és az opioidok depressiv 

hatását. Az alvás időtartama diazepam, hidroxizin 
és quinalbarbiton premedicatióban részesültek ese
tén nó. Fokozza a tubocurarin és az argometrin ha
tását. de nem befolyásolja a pankuronium és a 
szukcinilko!in hatását. Thyreoid kezelés során emel
heti a vérnyomást és tachycardizá!. A barbiturá· 
tokkal kémiailag összeférhetetlen, így 'KOZő~-';fecs
kendóbe nem szívható feL 
o Figyelmeztetés 

Túladagolás estén légzési elégtelenség léphet 
fel. Ilyenkor a légcserét mechanikusan kell támogat
ni, mert az analepticumok rendszerint elégtelenek. 
A készitmény alkalmazása anaesthesiológus jelen
létéhez és megfelelő intézeti körülményekhez kötött. 
Lassan iv. fecskezendó be, több mint 60 másodperc 
alatt. 

A barbiturátok kémiailag összeférhetetlenek a 
ketaminnal, így közös fecskendóbe nem szívhatók 
fel. 
• Megjegyzés:{? Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3609 

Széles spektrumú antifungális készítmény, 
amely gátolja a pathogen élesztőgombák szaporo
dását ln vitro fungicid hatású a Candida albicans 
és egyéb Candida törzsekre. 
e Hatóanyag 

100 mg clotrimazolum tablettánként. 
e Javallat 

Különbözó Candida- fajok, főleg Candida albi
cans, valamint trichomonas okozta fluor és colpitis. 
Különbözó, Canesteme érzékeny kevert fertőzések 
esete i. 
o Ellenjavallat 

Esetleges túlérzékenység. 
Terhesség esetén az elsö 3 hónapban adagolá

sa megfontolandó, bár semmiféle utalás nincs tera
togén vagy smbriotoxikus hatására. 
• Adagolás 

Naponta 1 tabi. este, mélyen a hüvelybe beve
zetve, hat egymást követő napon keresztül. Szük
ség eselén napi 2 tabi. is alkalmazható (reggel és 
este 1-1)_, 6-12 napon át. A reinfekció elkerülésére 
szükséges a partner egyidejű lokális kezelése 
Canesten kenőccsel. Az intravaginális applikáció ki
egészítése képpen ajánlatos a vulva- és az anális 
terület napi kétszeri Canesten kenőccsel való keze
lése. Makacs trichomonas-fertözések eseteiben 
minr:l a beteg, mind a partner kezelésére ajánlatos 
kiegészítésképpen orálisan metronidazolt (Kiion) 
adagol ni. 



e Mellékhatás 
Ritkán előforduló nyálkahártya-irritáció. 
Eltartás: szobahömérsékleten. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3501 

CANESTEN·kenőés'(20 g) 
CANESTEN oldat(:ÍO rill) 

EG IS 

Széles spektrumú antifungális készítmény, amely 
gátolja a pathogen dermatophytonok, élesztőgom
bák és a Ma/assezia turtur szaporodását. ln vitro 
fungicid hatású a Trichophyton rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes, Epidermophyton ffoccosum, 
Microsporum canis és Candida a/bicans törzsekre. 
e Hatóanyag 

200 mg clotrimazolum (20 g) vízzel lemosható 
kenöcsben; illetve. üvegenként 200 mg clotrima
zolum {20 ml) polyoxaethenum 400-ban. 
e Javallat 

Minden bőrmycosis, melynek kórokozói: 
- dermatophytonok (pl. Trichophyton- és 

Microsporum-fajok, Epidermophyton ffoccosum); 
- sarjadzógombák (pl. Candida a!bicans, ill. 

egyéb Candida-fajok); 
-penész- és egyéb gombák, amelyeknek szere

pük van bőrmycosisok kialakulásában. 
A kezelésre leggyakrabban reagáló kórképek: 

erasio interdigitalis mycotica, trichophytia superfi
cialis corporis, intertrigo mycotica, gombás 
paronichiák, valamint Candida-vulvitis, -balanitis, to
vábbá pityriasis versicolor. Bár nem gombás erede
tű, az erythrasma is reagál a kezelésre. 
• Ellenjavallat 

Klotrimazol-túlérzékenység. 
• Adagolás 

A fertőzött felületet kenöccsei vagy oldattal na
ponta 2-3-szor vékonyan bedörzsöljük, ill. beecse
teljük. A tünetek megszúnése után legalább 14 na
pig tanácsos utókezelni. 

A sikeres kezelés időtartama általában: der
matomycosisok eselén 3-4 hét, erythrasma és pity
riasis versicalor eselén kb. 3 hét. 

Candida okozta vulvitis, ill balanilis esetén 1-2 hét. 
• Mellékhatás 

Ritkán bórirritáció. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség esetén az első három hónapban al
kalmazása megfontolandó, jóllehet nincs adat ter
atogén vagy smbriotoxikus hatására. Az oldat bel
sáleg nem használható! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3502 {kenőcs) 

Tsz.: 3500 {oldat) 
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A bőrben· a höérzó idegvégzódéseket izgatva 
égető, meleg érzést. hyperaemiát idéz elő. 
a Hatóanyag 

20 mg capsaicinum, 500 mg camphora, 500 mg 
aetheroleum terebinthinae {20 g) vazelin típusú ke
nőcsben. 
a Javallat 

Arthrosis (osteoarthrosis), mYalgia, spondyl
arthrosishoz csatlakozó neuralgiák, polyarthritis 
rheumatica chronica, egyéb arthritis és tendovagini
tis megnyugodott szakasza. 
• Ellenjavallat 

Minden gyulladás aktív szakasza. Capsoderma 
kenócs által okozott izületi folyamat aktiválódása. 
Túlérzékeny bór. 
• Adagolás 

A fájdalmas területet langyos szappanos vízzel 
lemosni, szárazra törölni és a kenőccsel vékonyan 
bekenni 3 napon át naponta egyszer, .majd kétszer 
-reggel és este- a panaszok megszúntéig. A gyul
ladásos fellobbanás Si.ibacut szakában vizes pára
kötés alkalmazható. 
e Mellékhatás 

Esetleges túlérzékenységi reakció a bőrön, mely 
antihistaminokkal kedvezően befolyásolható. 
• Figyelmeztetés 

A kenöcs szembe vagy nyálkahártyára ne kerül
jön, alkalmazása után a kezet meleg vízben, szap
pannal alaposan meg kell mosni! 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3128 

A carbachol a parasympathikus idegrendszerre 
kétféle hatást fejt ki: direkt módon serkenti a 
parasympathico-teledendronokat és indirekt módon 
is serkenti azokat a kolineszteráz gátlása révén. 

Szúkíti a pupillát, megnöveli a távalságat az iris 
alapja és az irido-cornealis szöglet között, ily módon 
megkönnyíti a csarnokvíz elfolyását és csökkenti a 
szem bel nyomását. Hatástartama kb. 8 óra, a pilo
carpinénál hosszabb. 
e Hatóanyag 

300 mg carbacholum, 25 mg hydroxiaethylcellu
losum (10 ml) vizes oldatban. Konzerválószer: ben
zalkonium-klorid. 

• Javallat 
Primer glaucoma. Krónikus nyíltzúgú, valamint 

akut és krónikus szúkzúgú glaucoma. Emelkedett 
szembelnyomás. 
• Ellenjavallat 

Szaruhártya abrasiók, iritis, gyulladásos szem
betegségek. Asthma bronchiale, szívelégtelenség, 
Parkinson-kór, gyomorfekély, hyperlhyreoidismus, 
és egyéb olyan kórképek, melyekben a miosis nem
kívánatos. Gyermekkor. 
• Adagolás 

Naponta 1-3-szor 1 cseppet, egyenlő időközön
ként a kötőhártyazsákba cseppenteni. (Háromszori 
alkalmazás esetén 8 óránként.) Az adagolás iga
zodjék a napi nyomásgörbéhez. 
• Mellékhatás 

Égő érzés, szemfájás, fejfájás, a látásélesség át
meneti jellegű csökkenése, amit a ciliaris izomzat 
spasmusa okoz. Ezek a tünetek a kezelés eredmé
nyességét nem befolyásolják. Hosszantartó alkal
mazása során fokozott könnyfolyás és a musculus 
ciliaris spasmusa, főleg fiatalokon és erősen rövidlá
tókon. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Belladonna-alkaloidokkal egyidejű alkalmazása 
nem javallt. Suxametonium-klorid hatását megnyújt
j a. Kurare-típúsú izomrelaxansok hatását csökkenti. 
Szívgllkozidokkal együtt alkalmazva a bradycardia 
fokozódik. 
• Figyelmeztetés 

Lágy kontaktlencse viselése az alkalmazás so
rán nem ajánlott. Terhesség és szoptatás idöszaká
ban az elóny/kockázat gondos mérlegelése szüksé-
ges. / 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: ++V Sz 
o Törzskönyvi szám: K- 1082 

CARBENICILIJN injekció 
(1 x 1 g + 1 x 24 rill) 

POLFA ATC kód: J01C AD3 

A karbenicillin széles s"pektrumú félszintetikus 
benzil-penicillin származék. Alkalmazási területe el
sősorban a Pseudomonas és a Proteus törzsek ál
tal okozott fertőzések kezelése, de ezenkívül még 
számos Gram-pozitív és Gram-negatív baktérium
mal szemben hatékony pl. Escherichia coli, 
Haemaphi/us influenzae, Bacteroides-, Enterobac
ter-, Serratia és Klebsiella törzsek, Staphy/ococcus 
aureus (penicillin érzékeny), Streptococcus tör
zsek. 

lntramuscularis alkalmazáskor a plazma csúcs
kancentráció a beadási követően 1 órával ala
kul ki. 
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A karbenicillin eliminációs felezési ideje 1-1,5 
óra, kb. 50%-ban kötödik a plazmafehérjékhez. Átjut 
a placentán és kis mennyiségben az anyatejben is 
megjelenik. Elsősorban avesén át választódik ki. 
e Hatóanyag 

1 g carbenicillinum (nátrium só formájában) por
ampullánként 
• Javallat 

Szisztémás fertőzések, légúti-, húQYútnertözé
sek, seplikaemia, posztoperatív fertőzések, abdo
minalis eredetű sepsis, endocarditis, meningilis, fer
tózött égési, ill. egyéb sérülések. 
e Ellenjavallat 

Penicillin- vagy cefalosporin iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Felnóftek 

Légúti fertőzések 

Krónikus húgyúti 
fertőzések 

Pseudomonas 
fertőzések 

5 giv. 
4-6 óránként 

Fertőzött égési vagy 

egyéb sérülések 
Szisztémás 

fertőzések 5 g ív. 
Septikaemia, endo- 4 óránként 
carditis. meningitis 

Akut, kevésbé súlyos 2 g im 
húgyuti fertőzések 6 óránként 
Gyermekek {a ttkg 

szerinti napi adagot 
elosztva. 4-8 óránként 

kell beadni) 

Proteus 

fertőzések 

2 g im 
6 óránként 

5 giv. 
6 óránként 

1 2 g im. 

6 óránként 

Légúti fertőzések 
Krónikus húgyúti 

fertőzések 

250-400 mg/ttkg/ 100mg/ttkg/nap 

/nap iv. 1m. 

Fertőzött égési vagy 
egyéb sérülések 

Szisztémás fertőzések 
Septikaemia. endo· 400 mg/Ukg/ 

carditis. meningitis /nap iv. 

Akut, kevésbé súlyos 
húgyúti fertőzések 100 mg/Ukg/ 

250 mg/ttkg/nap 

"· 
5G-100 mg/ttkg/ 

/nap im. /nap im. 
lntramuscularis alkalmazás eselén a porampul

lák tartalmát 2-5 ml aqua dest. pro inj.-ben enyhe 
rázogatással kell feloldani és 6 óránként beadni {az 
egyszeri adag nem lépheti túl a 2 g-ot). 

Intravénás injekcióban történő alkalmazáskor a 
porampulla/k tartalmát 5 ml aqua des!. pro inj.-ben 
enyhe rázogatással kell feloldani, majd 20 ml-rc hí
gítani és 4-6 óránként nagyon lassan {5 percen át) 
beadni. 

lv. infúzió készílésekor a porampulla/k tartalmát 
5 ml aqua dest. pro inj.-ben enyhe rázogatással kell 
feloldani, majd a kívánt térfogatra (kb. 100-150 ml) 
hígítani és gyors infúzióban (30-40 perc; kb. 50 
csepp/perc) beadni. 



A hígításhoz 5°/o-OS glükóz oldat és aqua des! 
pro inj. is használható, de a phlebitis kockázatának 
csökkentésére az utóbbi alkalmazása Javasolt. 
o 9%-os nátrium klorid oldat a túlzott nátriumbevitel 
(karbenicillin nátrium) miatt általában nem ajánlott a 
hígításhoz. Szükség esetén az oldódás! enyhe me
legítéssel lehet elósegíteni. 

A kárbenicillin injekciós, ilL infúziós oldatot az 
elkészítés után lehetőség szerint azonnal fel kell 
használni. Az oldat szabahőmérsékleten (max. 
25 °C) 24 Óráig, hűtŐSZekrényben (5 °C) 72 Óráig 
tartható el. 
e Mellékhatás 

Hányinger, hányás, hasmenés. Ritkán allergiás 
reakciók, neutropenia, bőrkiütés, SGOT-, SGPT
szint emelkedés, hypokalaemia", bór- és nyálkahár
tyavérzések, száj candidiasis, pseudomembra
nosus colitis {erős hasi fájdalom, gyomorgörcs, sú
lyos, esetleg véres hasmenés, láz). 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható együtt: 
- anticoagulánsokkal, kumarin vagy indandion

származékokkaf, heparinnal, thrombolytikumokkal, 
nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel, thrombocy
taaggregáció gátlókkal, szulfinpirazonna! {nagy 
adagban alkalmazott karbenicillinnel egyidejűleg 

vérzékenység fokozott veszélye). 
• Figyelmeztetés 

Életveszélyes fertőzések esetén megfontolandó 
a karbeniciHin - parenterálls aminoglikozid kombi
náció alkalmazása {szinergista hatás). 

A fl-laktám antibiotikum- és az aminoglikozid in
jekciókat/infúziókat inkompatibilitás miatt csak elkü
lönítve, legalább 1 óra idókülönbséggellehet bead
ni. A karbeniciHin nem keverheló össze egy infúziós 
üvegben, zsákban vagy fecskendőben amino
glikozidokkal, vérkészítményekkel, egyéb fehérjét, 
illetve fehérjeszármazékokat tartalmazó oldatok
kal {pl. fehérje hidrolizátumok) vagy iv. lipid emul
ziókkaL 

Terhesség idején csak az elóny/kockázat arány 
mérlegelésével adható. 

A karbenicillin kiválasztódik az anyatejbe, ezért 
a kezelés során javasolt a szoptatást megszakítan i. 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható vér
zékenység (a karbenicill in gátolja a thrombocytaag
gregációt), uicerativ colitis, regionális enteritis vagy 
antibiotikum okozta colitis (pseudomembranosus 
colitis veszélye) és mononucleosis infectiosa {bőrki
ütés jelentkezhet) esetén. 

Hosszantartó kezeléskor-főként veseelégtelen
ségben szenvedő betegek esetén - szükséges le
het a véralvadási idő, a szérum nátrium- és kálium
szint rendszeres ellenőrzése. 

Eltartás: fénytól védve, hútósze"krényben (5°C
on). 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1029 
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CARBO•JICTIVAT0S''125 ffig. 
•tabletta·(4oíC) .· .·.· .. ·.· · . 

. Aid·~~-d:·:Ao~;~::;6~: )E:GIS 

o Hatóanyag 
125 mg carbo activatus tablettánként. 

e Javallat 
Bélhurut, thyphus, vérhas és egyéb fertőző gyo

mor- és bélbetegségek; mérgezések esetén a még 
fel nem szívódott méreg adszorbeálására. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Szükség szerint naponta 1-5 g-ot (2-4-szer 2-5 
tabletta) vízzel, teávallenyelni. 
o Mellékhatás 

Nagyon ritkán gyomor- bél panaszok {székreke
dés, hányás). 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyéb gyógyszerek és az aktívszén-tabletták 
bevétele között legalái:;lb 1 órának kell eltelnie 
(nagyfokú adszorpciós hatás). A digitálisz tartalmú 
gyógyszereket 2 órával a széntabletták bevétele 
előtt vagy 2 órával a bevételt követően javasolt al
kalmazni. 
o Figyelmeztetés 

Alkalmazása alatt a széklet feketére színeződ
het. 

Hosszabb ideig történő alkalmazásakor figye
lembe kell venni a bevitt tápanyagok esetleges 
megkötését. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, száraz helyen. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 12684 

Adszorbens hatású aktív szenet tartalmaz. 
e Hatóanyag 

175 mg carbo activatus, 140 mg saccharosum 
kapszulánként. 
• Javallat 

Enyhe hasmenéses megbetegedések. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Feln6fteknek és 12 év feletti gyermekeknek na
ponta 3-szar 5-6 kapszula szükség szerint. 

9-12 év között: 3-szor 5 kapszula; 
6-9 év között: 3-szar 2-3 kapszula; 
3-6 év között: 3-szar 1-2 kapszula naponta. 
Amennyiben a kapszula bevétele nehézséget 

okoz, ki lehet nyitni és tartaJmát vizzel elegyiteni és 
meginni. 
• Mellékhatás 

Nagyon ritkán gyomor- bél panaszok {székreke
dés, hányás). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő: 
- hányást kiváltó gyógyszerekkel, 
- csersavtartalmú készítményekkel. 
A nagyfokú adszorpciós hatással számolni kell 

más gyógyszerek egyidejű alkalmazása esetén, 
ezért azokat éhgyomorra, legalább 1 órával a 
szénkapszulák alkalmazását megelőzően kell be
venni. 

A digitálisz tartalmú gyógyszereket tanácsos 2 
órával a szénkapszulák bevétele előtt, vagy 2 órával 
utána alkalmazni. 
o Figyelmeztetés 

A gyomor-béltractus feltételezhető, vagy ismert 
vérzéshajtama esetén {gyomor-, duodenum fekély, a 
bélcsatorna különbözó gyulladásos megbetegedé
sei) az utolsó gyógyszerbevételt követő 1 napon át 
a széklelet ellenőrizni kell az esetleges szurokszék
let észlelésére. 

Alkalmazása alatt a széklet feketére színeződ
het. 

Diabetes meltitus esetén figyelembe kell venni a 
kapszula 140 mg szacharóz tartalmát (15 kapszula 
"" 1/6 kenyéregység; 18 kapszula= 1/5 kenyéregy-
ség). / 

Hosszabb ideig történő alkalmazásakor, az 
adag meghatározásánál figyelembe kell venni a be
vitt tápanyagok esetleges megkötését. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C), szá
raz helyen. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1969 

CARBOPLAT 150 mgi\f, inje;kció 
(1x) 

CAR ElOPLAT450 rrig i.\f. injekéio 
(1x) 

BRISTOL MYERS+-SÖ!JIBB 
í\Té' kó'<:i':j_:o1X'Á02 

Daganatellenes és cytotoxikus hatású vegyület. 
Hatása a DNS szálakon belüli és a kettős szálak kö
zötti keresztkötések platinizációján alapul, mellyel 
gátolja a DNS-szintézíst. 
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300-500 mg/m2 testfelület dózisban alkalmazva 
(kb. 60 ml/perc vagy magasabb kreatinín clearance 
esetén) a vegyület plazmakoncentrációja biexpo
nenciálisan csökken 1,6 óra alfa, illetve 3,0 óra béta 
átlagos felezési idővel. 

A teljes test-elearance-e 73 ml/perc, látszóla
gos eloszlási térfogata 16 liter, az átlagos tartózko· 
dási ideje 3,5 óra. A Cmax értékek és a ptq,zmakon
centráció alatti területek az idő függvéflyébén a dó
zissal egyenes arányban emelkednek. Míg más 
szabad, ultraszűréssei kinyerhető platinatartalmú 
vegyületek a plazmában nincsenek jelentős 
mennyiségben jelen, a karboplatinból származó 
platina a plazmafehérjékhez kötődik és lassan, mí
nimum 5 napos féléletidővel eliminálódik. A karbo
platin főlegavesén keresztül választódik ki. Kb. 60 
ml/perc vagy magasabb kreatinin clearance esetén 
a dózis 70%-a ürül a vizelette!, többnyire 12-16 
órán belül. 

A 24 órás vizeletber:1 az összes platina eredeti 
formában ürül, s az adagolt platinatartalomnak csak 
3-5%-a ürül 24-96 óra között. 60 ml/perc-nél ala
csonyabb creatinin clearance esetén a karboplatin 
vese- és teljes-test elearance-e a kreatinin elear
anea mértékének megfelelően csökken. 
• Hatóanyag 

150 mg carboplatinum és 150 mg mannitolum, 
illetve 450 mg carboplatinum és 450 mg mannitaium 
porampullánként 
• Javallat 

Epithelialis eredetű előrehaladott petefészek 
carcinama elsődleges teráPiája, vagy egyéb keze
lések sikertelensége esetén másodiagos terápiája 
Kissejtes tüdőcarcinoma és laphámsejtes fej- nyak 
carcinama kezelése. Cervix carcinoma. 
e Ellenjavallat 

Karboplatin, platina-vegyületek és mannital irán
ti túlérzékenység. Korábbi súlyos vesekárosodás 
(lásd Adagolás). Terhesség, szoptatás (lásd Figyel
meztetés). Súlyosan csontvelőkárosadott és/vagy 
vérző tumoros betegeknél alkalmazása nem aján
lott. 
• AdagoJás 

Kizárólag intravénásan alkalmazható. Előkeze
letlen, normál vesefunkciójú felnőtt betegek eseté
ben ajánlott dózisa 400 mg/m2 testfelület egyszeri 
iv. rövid idejű (15-60 perces) infúzióban. 

Az elózó karboplatin adag beadásától a követ
kezéig 4 hétnek kell eltelnie. 

A kezdő dózis 20-25%-os csökkentése ajánla
tos olyan rizikótényezójú, mint pl: korábbi myelo
suppressiv kezelést kapott és gyenge általános álla
potú (ECOG-Zubrod 2-4 vagy Karnotsky 80) bete
gek esetében. 

A haematológiai mélypont hetenkénti vérképel
lenőrzéssei való megá!lapítása a kezdeti kezelési 
ciklusokban a későbbi dózis meghatározása érde
kében ajánlatos. 



Kárcsodott vesefunkció esetén: 60 ml/perc alat
ti kreatinin elearance-ú betegek esetében, 

- 250 mg/m2 testfelület iv. 1. napon; 41-59 
ml/perc kiindulási creatinin clearance esetén, 

- 200 mg/m2 testfelület iv. 1. napon; 16-40 
ml/perc kiindulási creatinin clearance esetén, 

- 15 ml/perc vagy alacsonyabb creatinin clear
ance eselén alkalmazva, a karboplatima vonatkozó
an nincs még adat. 

A fenti dózisjavaslatok a kezdő kezelési kurzus
ra vonatkoznak. 

Ezt követően a gyógyszeradagot a beteg túró
képessége és a kívánt myelosuppressiv hatás sze
ríni kel! kialakítani. Kombinált kezelés eselén a más 
myelosuppressiv gyógyszerekkel való kombináció
ban a karboplatin optimális dózisát az alkalmazan
dó kezelési sémához kel! igazítani. 

Infúzió készítés 
Közvetlenül az alkalmazás előtt mindegyik liofi

lezett porampulla tartalmát aqua dest. pro injec
tione-ban, 5%-os dextróz-oldatban vagy 0,9%-os fi
ziológiás konyhasó-oldatban kell feloldani úgy, hogy 
a karboplatin végkoncentrációja 10 mg/ml legyen, 
az alábbiak szerint: 

Hatóanyag: Oldószer: 
50mg Sml 

150 mg 15 ml 
450 mg 45 ml 
Az 5%-os dextróz-oldattal vagy 0,9%-os fizioló

giás konyhasóoldattal készült karboplatin oldatokat 
az eredetileg az oldásra használt anyaggallehet to
vább hígítani 0,5 mg/ml végkoncentrációig; míg az 
eredetileg injekcióhoz való desztillált vízzel készült 
oldatokat vagy 5%-os injekcióhoz való dextróz-ol
dattal, vagy injekcióhoz való 0,9%-os konyhasó-ol
dattallehet tovább hígítani. Az előírt módon elkészí
tett és hígitalt carboplatin-oldatok szabahőmérsék
leten tárolva {25 °C) nyolc órán át, hűtőszekrényben 
tárolva (4 oq 24 órán át stabilak. Az infúzió! lehető
leg erre kijelölt, külön helyen kell elkészítenie kép
zett szakembernek. A manipuláció alatt védőkesz
tyűt kell használni. Ügyelni kell. hogy a karboplati
nos oldat a szembe ne kerüljön. A szembe került ol
datot vízzel vagy sóoldattal azonnal ki kell mosni. 
e Mellékhatás 

Haemato!ógiai toxicitás 
Myelosupressio. Normál kiindulási értékekkel 

rendelkező betegek esetén thrombocytopenia 
(50 000/mm3 alatti thrombocytaszám), neutropenia 
{1 OOO/mm3 alatti granulocytaszám), leukopenia 
{2000/mm3 alatti fehérvérsejtszám) jelentkezik. A 
mélypont általában a 21. napon {a karboplatint kom
binációban kapó betegeknél) a 15. napon van. A 
28. napra a thrombocytaszám 100 OOO/mm3 fölé, a 
neutrophil granulocyta szám 2000/mm3 fölé, a 
leukocytaszám pedig 4000/mm3 fölé áll vissza az 
esetek többségében. A thrombocytopenia, neu
tropenia és a leukopenia súlyosabb formában je-
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lentkezik korábban már kezelt {különösen cisz
platinnal) betegeknél, vagy károsadott vesefunkció 
esetén. Rossz általános állapotú betegeknél szintén 
előfordult fokozott leukopenia és thrombocytopenia. 
Ezek a -toxikus hatások, bár általában reverzibilisek, 
a karboplatinnal kezelt betegek 4 ill. 5%-áná!- okoz
tak fertózéses vagy haemorrhagiás szövódménye
ket. Ezek a szövódmények a betegek kevesebb 
mint 1%-ában vezettek halálhoz. Normál kiindulási 
haemoglobin-érték után a betegek 71 %-ánál fordult 
elő anaemia 11 g/dl alatti haemoglobin-értékkel. Az 
anaemia gyakorisága a karboplatin-\:lxpozíció növe
lésével fokozódik. A kezelt betegek 26%-a részesült 
transzfúziós támogatásban. A myelosuppressio sú
lyosbodhat azon esetekben, ha egyidejűleg más 
myelosuppressiv vegyűleteket vagy kezelési módo
kat is alkalmaznak. 

Gastrointestinalis toxicitás 
Hányás a betegek 65%-ában, hányinger továb

bi 15%-ban fordul elő, amelyek korábban már kezelt 
{különösen ciszp!atinnal) betegek esetében gyako
ribbak. A hányinger és/vagy hányás a kezelést kö
vető 24 órán belül megszúnik és antiernetikus 
gyógykezelésre rendszerint csökkenthető ill. meg
akadályozható. Elnyújtott {folyamatos infúziós vagy 
5 egymást követő napi) adagolása ritkábban idéz 
elő hányást, mint az egyszeri intermittáló séma. 

A hányás fokozottabb, ha egyidejűleg más eme
togén vegyűleteket is alkalmaznak. Egyéb gastroin
testinalis mellékhatások a betegek 17%-ánál: gyo
mor-bél fájdalom, hasmenés, székrekedés. 

Neurológiai toxicitás 
Perifériás neuropathia, többnyire paraesthesiák, 

melyek jelentkezésének nagyobb a kockázata 65 
évesnél idősebb és korábban ciszplatinnal kezelt, 
valamint tartósan karboplatinnal kezelt betegek ese
tében. A már meglévó, ciszplatin-okozta perifériás 
neurotoxicitás tünetei a betegek felénél nem súlyos
bodnak karboplatin kezelésre. Klinikai olatoxicitás 
és egyéb érzékszervi bántalmak (látászavarok és 
megváltozott ízérzés), mindössze a betegek 1%
ában alakultak ki. A központi idegrendszeri tűnetek 
gyakran az antiemetikumok egyidejű alkalmazásá
val álltak összefüggésben. Bár a neurológiai mellék
hatások összaránya magasabb azoknál, akik a kar
boplatint kombinációban kapták, ez magyarázható 
azzal, hogy a megfigyelés alapjául szolgáló bete
gek hosszabb ideig részesültek kezelésben. 

Laborvizsgálati eredmények változása 
A vesefunkció változása: a szérum kreatinin-, 

karbamidnitrogén- és a húgysavszint emelkedése. 
A karboplatint kapott betegek vesefunkciójának leg
érzékenyebb paramétere a kreatinin clearance, és 
egyúttal a legalkalmasabb a gyógyszer clearance 
és a myelosuppressio összefüggésének hangsúlyo
zására. (60 ml/perc vagy magasabb kiindulási ér
tékkel rendelkező betegek 27%-ánál tapasztalták 
ezen érték csökkenését a kezelés alatt). 

A májfunkció változása: az összbilirubin-érték, 
az SGOT, az alkalikus foszfatáz enyhe emelkedése 
normál alapértékű betegek esetében. A tumor pro
gressio szerepe a májban ezen betegeknél tisztá
zatlan. Igen nagy karboplatin dózis! kapott és 
autológ csontvelőtranszplantációban részesült né
hány beteg esetében a májfunkciós értékek súlyo
san emelkedtek. A megváltozott vese- és májfunkci
ós értékek a betegek kb. felénél reverzibilisek vol
tak. 

A szérum e!ektrolitszintek változása {főleg elek
trolitveszteség): nátrium, kálium, kalcium, magnézi
um csökkenése. 

Korai hyponatraemiáró! több esetben számoltak 
be. Bár egyéb tényezők {diuresis, légzési rendelle
nesség, malignitás stb.) mel!ett a karboplatin szere
pe nem tisztázott, a hyponatraemia lehetőségével 
különösen olyan betegek esetében kell számolni, 
akiknél más rizikótényezák mint pl. egyidejű 

diuretikus terápia is fennállnak. A vízfelvétel korláto
zása mellett nátrium adásával a hyponatraemia álta
lában kivédhetó. 

Af!ergiás reakciók 
A karboplatinnal szembeni hypersensitivitást a 

betegek 2%-ában észleltek. Ezek az allergiás reak
ciók, melyek jellegüket és kimenetelűket tekintve ha
sonlóak, mint az egyéb platina-tartalmú vegyületek 
esetében {kiütés, urticaria, erythema, viszketés, rit
kán hörgőgörcs és alacsony vérnyomás), sikeresen 
kezelhetók standard adrenalin-, kortikoszteroid- és 
antihisztamin-kezeléssel. 

Egyéb mellékhatások 
Légzőszervi, szív-érrendszeri, nyálkahártya-, 

húgy- és ivarszervi, bór-/valamint izom-, és csont
rendszeri tünetek. Cardiovascularis események 
(szívleállás, embolia, agyvérzés) miatti halálesetek
nél nem tisztázott, hogy ez a kemoterápiával vagy 
inkább a beteg általános állapotával függött-e 
össze. Az egyéb mellékhatások közül a leggyako
ribb az asthenia és az alopecia, amelyek előfordu
lása kombinációs terápia mellett nagymértékben 
nőtt. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása tilos: 
- nephro- és atoxikus gyógyszerekkel {pl. 

aminoglikozidokkal, kacsdiuretikumokkal), mivel 
azok texicitását növelik. 

óvatosan adható: 
- egyéb myelosuppressiv gyógyszerekkel 

(csontvelő toxicitás növekszik); 
- kelátképző gyógyszerekkel (a karboplatin anti

neoplastikus hatása csökken). 
Állatkísérletekben etopozid és vindesin egyidejű 

adásakor a hypoxiás sejtek besugárzás iránti érzé
kenysége fokozódott. 
e Figyelmeztetés 

A karboplatint csak a daganatkemoterápiában 
jártas szakorvos alkalmazhatja. A vérképet, a vese-
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és máj-funkeiét rendszeresen ellenőrizni kell. A 
csontvelő abnormális depressiója vagy rossz vese
ill. májfunkció eselén a gyógyszeradást be kell 
szüntetni. A mye!osuppressio {leukopenia, neu
tropenia és thrombocytopenia) dózis-függő és dó~ 
zis-limitáló. A perifériás vérképet a karboplatin
kezelés során rendszeresen, toxicitás eselén a re-
generálódásig ellenőrizni kell. 

A nadír középsó napja a 21. napőrl vái{'8zon a 
betegek esetében, akik monoterápiában és a 15. 
napon azoknál, akik gyógyszerkombinációban 
kapják a karboplatint öltalában a karboplatin 
intermittáló kurzusa mindaddig nem ismételhetó, 
míg a leukocyta-, neutrophil- és thrombocytaszám 
nem normalizálódott. A kezelés alatt gyakran 
transzfúzióra is szükség van, különösen tartós ke
zelésben részesülő betegek esetén, mivel az 
anaemia kumulálódik. Korábbi (kűlönösen cisz~ 
platin) kezelés és/vagy károsadott vesefunkció 
eselén a myelosuppressio fokozódik. Ezen beteg
csoportnál-a karboplatin kezdő dózisát megfelelő
en csökkenteni kell {lásd Adagolás) és a kezelé
sek között a hatást gyakori vérképellenőrzéssei 
gondosan figyelni kell. Amennyiben a karboplatint 
más myelosuppressiv hatású kezelésekkel kombi
nálva alkalmazzák, a kezelést gondosan kell meg
tervezni, kü!önös figyelemmel az adagolás mérté
kére és idózítésére, hogy az additív hatásokat mi
nímalizálni lehessen. 

Más platinavegyületekhez hasonlóan a karbo
platinnal is előfordulhatnak allergiás reakciók. Ezek 
néhány perccel a beadás után már jelentkezhetnek, 
és megfeleló támogató terápiával uralhatók. Igen 
nagy adagok {a javasolt egyszeri dózis maximum 5-
szöröse) súlyos májfunkciós rendellenességet 
okoztak. 

A karboplatin terhesség esetén ellenjavallt, mi
vel magzatkárosodást okozhat. Embriotoxikusnak 
és teratagennek bizonyult patkányokban; terhes 
nők eselén kontrollált vizsgálatokat nem végeztek. 
Fogamzóképes korú nóknek javasolni kell a terhes
ség mege!őzését a kezelés alatt és utána 6 hóna
pig. Nem ismeretes, hogy kiválasztádik-e az anya
tejbe, ezért szoptatás eselén a csecsemőt el kell vá
lasztani. 

Gyermekeken történő biztonságos alkalmazásá
ra vonatkozólag nincsenek megfelelő tapasztalatok. 

Alumínium-tartalmú !üket vagy intravénás felsze
reléseket, melyek érintkezhetnek a karboplatinnal, 
nem szabad az előkészítéshez, ill. beadáshoz hasz
nálni. Az alumínium kémiai reakcióba lép-a--karbo
platinnal és csapadékképződési és/vagy a hatás 
csökkenését okozza. Az oldatot adagOlása közben 
fénytól is óvni kelL 

Túladagolás 
A karboplatinnak antidoturna nem ismert. A túl

adagolás várható szövődményei a myelosupressio 
és a májműködés elégtelensége. 



Eltartás: A készítmény bontatlanul fénytól védve 
25 °C alatt tartandó. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1561 (150 mg iv. injek
ció}; K-1562 (450 mg iv. injekció) 

. 

éAFitilól{ANE piií'ihf<l:ZlÓhbt(-il{) 
CHIRoN .. · .... ·.·.· .•• < ·. Al"ckodV03A.Fö2 

A dexrazoxan (ICRF-187) kelátképző vegyület, 
mely hatásosnak bizonyult a doxorubicin által kivál
tott myocardialis toxicitás megelőzésében. 

Bár a hatásmechanizmus nem teljesen tisztá
zott, a doxorubicin által kiváltott cardiotoxicitás létre
jöttében elsődleges szerepe t tulajdonítanak a Fe3+
doxorubicin komplexnek. A komplexból redoxireak
ció során olyan szabadgyökök keletkeznek, melyek 
lipid perodixáció kezdeményezésével, létfontossá
gú enzimek inaktíválásával és nukleinsavakkal törté
nő interakciókkal toxikus hatást fejtenek ki a szív
izomsejtekre. 

A dexrazoxan kiszorítja a fémionokat doxoru
bicinnel képzett komplexeikból és ezáltal megaka
dályozza a Fe3+-doxorubicin komplex cardiatoxi
citását 

A dexrazoxan nem nyújt védelmet a doxorubicin 
egyéb toxikus hatásaival szemben és nem csökken
ti tumorellenes hatását. Intravénás adagelását köve
tően gyorsan eloszlik a szövetekben, legnagyobb 
mennyiségben a májban és a vesékben jelenik 
meg. A liquorba nem jut klinikailag jelentős mennyi
ségben. Kevesebb mint 2%-a kötódik a plazmafe
hérjékhez: az alkalmazott adag 40%-a változatlan 
formában választódik ki a vizeletteL 
e Hatóanyag 

500 mg dexrazoxanum ( sósavas só formájában) 
porüvegenként 
e Javallat 

Cardiotoxicitás megelőzése doxorubicin kezelés 
esetén. 
• Ellenjavallat 

Oexrazoxan túlérzékenység, terhesség, szopta
tás. 
e Adagolás 

A dexrazoxant általában a doxorubicin adag 
20-szorosának megfelelő dózisban, a doxorubicin 
alkalmazása előtt kb. 30 perccel kell beadni, rövid 
ideig (15 perc) tartó iv. infúzióban. Például 1000 
mg/m2 testfelület dexrazoxan adag javasolt, ha a 
doxorubicint 21 naponként so mg/m2 testfelület 
dózisban alkalmazzák. Az egyszeri iv. dexrazox
an adag nem lépheti túl az 1000 mg/m2 test
felületet. 
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A dexrazoxan kezelést az első doxorubicin 
adag alkalmazásával egyidőben kell megkezdeni 
és a doxorubicin minden egyes beadása előtt meg 
kell ismételni. Az infúzió előkészítéséhez a poram
pulla(k) tartalmát először 25 mr aqua dest. pro inj.
ben kell feloldani. Az ampullák tartalma enyhe rá
zogatás mellett néhány percen beiOI feloldódik 
(pH=1,6). Thrombophlebitis veszélye miatt, a 
dexrazoxan további hfgltás nélkül nem alkalmaz
ható. 

Az ampullá/k/ban lévő feloldott port aszeptikus 
körOimények közölt 250 ml Ringer-laktát oldattal kel! 
tovább hígítani. A kész dexrazoxan infúziós oldatot 
6 órán belül fel kel! használni. Zavaros vagy elszíne
ződött infúziós oldat nem használható fel. 

A dexrazoxan infúziós oldat nem adható együtt 
egy infúzióban más gyógyszerkészitményekkeL Az 
infúzió elkészítése során gumikesztyú használata ja
vasolt. 

Ha a dexrazoxan por, ill. oldat formájában bőrre 
vagy nyálkahártyára kerül, az érintett területet azon
nal le kell mosni bő vízzel. 
e Mellékhatás 

Leukopenia, thromboCytopenia, hányinger, há
nyás, alopecia, májfunkciózavarok, hőemelkedés, 
megnövekedett vas- és cink-clearance, anaemia, 
véralvadási zavarok, átmeneti szérumtriglicerid- és 
amilázszint-emelkedés, kalciumszint-csökkenés for
dulhatnak elő. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A dexrazoxan fokozhatja a cytostatikus kemote
rápia egyéb gyógyszerei, ill. a sugárterápia okozta 
toxicitás!. 
• Figyelmeztetés 

Gyermekkorban történő biztonságos alkalmazá
sával kapcsolatban nincs elegendő tapasztalat. 
Oexrazoxan kezelést csak a cytostatikus kemoterá
piában jártas szakorvos végezhet. 

A dexrazoxan (ICRF-187) mutagén hatású; car
cinogenitását nem vizsgálták, azonban a racem 
származék (ICRF-159) - mely farmakológiai és toxi
kológiai tulajdonságait tekintve igen hasonlónak bi
zonyult ~, tartós kezelést követően másodiagos tu
morok megjelenését indukálta. 

A kezelés során {különösen az első két kezelési 
ciklus alatt) a haematológiai paramétereket, vala
mint májelégtelenség esetén a májfunkciói rendsze
resen kell ellenőrizni. A kezelés alatt megfelelő fo
gamzásgátlás! kell alkalmazni. 

Túladagolás esetén leukopenia, thrombocy
topenia, hányinger, hányás, hasmenés, bőrelválto
zások, alopecia jelentkezhetnek. Nincs specifikus 
antidotum, ezért ilyen esetben tüneti kezelés java
solt. 

Eltartás: 25 oc alatt, nedvességtól és fénytól 
védve. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 2359 

CARDONIT 40 mg relard tabletta 
(30x) 

CARDONIT 60 mg ret.ard tabletta 
(30x) 

CARDONIT so mg relard tabletta 
(3űx) 

POLFA ATC'kód:-C01D A08 

Az izoszorbid-dinitrát csökkenti a szívizomzat 
oxigénigényét és javítja a vérellátását Javítja a 
coronaria-vérátáramlást, tágítja a kapacitiv venákat, 
csökkenti a vérvisszaáramlási a szívbe, a kamrai te
lítődési nyomást, a kamrafalra ható feszülést. Ily mó
don csökkennek a coronaria keringési ellenállás 
extravasalis komponensei. 

A systolés vérnyomásértéket csökkenti, a dias
tolés érték gyakorlatilag változatlan marad. A venás 
rendszer kapacitásának növelése és a perifériás ér
ellenállás csökkenése miatt kisebb a szív elő- és 
utóterhelése. A myocardium terhelésének gyengü
lése kedvezően hat a puJmanalis nyomás csökkené
sére is. 

Oralis alkalmazás során csaknem teljes mérték
ben felszívódik. First-pass effektus révén túlnyomó 
része- a szintén hatásos- izoszorbid-5-mononitrát
tá és izoszorbid-2-mononitráttá metabolizálódik. 
Túlnyomórésztavesén át ürül. 

Hatása enyhébb, de tartósabb, mint a nitroglice
riné. A hatás a bevitel uJn kb. fél óra múlva jelent
kezik és - a bevett mennyiségtól is függően - 8-1 O 
óra hosszat tart. 
e Hatóanyag 

l sosorbidum dinitricum 40 mg, 60 mg, ill. 80 mg 
retard tablettánként. 
e Javallat 

Szívkoszorúér megbetegedések. Angina pec
toris prophylaxisa. Infarctus myocardii utókezelése. 
Pulmonalis hypertensio. Krónikus szívelégtelenség
ben kiegészítő terápia. 
e Ellenjavallat 

Nitrátokkal, nitritekkel szembeni túlérzékenység. 
Keringési shock, erős hypotonia. lntracranialis nyo
másfokozódás. Glukóz-6-toszfát-dehidrogenáz hiá
nya. 

Terhességben (különösen az l. trimester) relatív 
ellenjavallt csak kivételesen, egyedi megfontolás 
alapján rendelhető. Szoptatás időszakában alkal
mazva a csecsemát el kell választani. 
e Adagolás 

A terápia beállítása a symptomák alapján egye
di mérlegelést igényel, különösen a még nem kezelt 
betegek esetén. A kezelést alacsony adagokkal cél
szerű kezdeni. Indokolt lehet a kezelést a 10 mg-os, 
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azonos hatóanyagú Sorbanit nem relard tablettával 
kezdeni. A továbbiakban az adag a kívánt terápiás 
hatás eléréséig, naponta általában 2-szer, esetleg 
3-szar 1 db 40 mg-os, szükség eselén 2-szer 60 
mg-os vagy 2-szeri 80 mg-os retard tabl.-ra emelhe
tő. A tablettát szélrágás nélkül, folyadékkal célszerű 
bevenni. 

e Mellékhatás . ... . .:o> 

A bőr ereinek kitágulása, hirtelen arcpír megjele
nése, melegségérzés, fejfájás, nausea, szédülés, 
vérnyomáscsökkenés, tachycardia (ami különösen 
a kezelés első időszakában kifejezett és zavaró, de 
a kezelés további szakaszában rendszerint meg
szúnik). 

A gyógyszer időnként a noradrenalin, az acetyl
cholin, a histamin vagy más biológiailag aktív ve
gyületek antagonistáiaként hathat. 

Néhány esetben - a nitrátok hypotensiv hatása 
iránti egyéni túlérzékenység következtében - már a 
gyógyszer terápiás adagja is hányingert, hányást, 
gyengeségérzést szorongást, sápadtságot, brady
cardiát vagy syncopét válthat ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejűleg alkalmazott vasodilatator, továbbá 
antihypertensivum, beta-receptor blockoló, diureti
cum, kalciumantagonista, neurolepticum, triciklikus 
antidepressans, alkohol fokozhatja a vérnyomás
csökkentő hatást. 
e Figyelmeztetés 

Veseelégtelenség esetén fokozott elővigyáza

tosság szúkséges. A plazmakreatinin értékeknek 
megfelelően csökkentendő a gyógyszer adagja, 
vagy növelendő a beadások közti intervallum. 

Tartós kúraszerú alkalmazása során hatásgyen
gülés jelentkezhet. Ez közbeiktatott rövid szünettel 
megszüntethetó. 

Myocardialis infarctus korai szakában· adása 
szakorvosi megfontolást igénjeL 

Glaucomás, kOlönösen zártzugú glaucomás be
tegnek óvatosan adandó. 

A koncentrálóképességet csökkentheti, ezért 
az orvos egyedileg határozza meg a köz!ekedés
ben való részvételre, a baleseti veszéllyel járó 
munka végzésére vonatkozó korlátozást vagy tilal
mat. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyasztani tilos! 

EltartM: szobahómérsékleten, fénytől védve, 
szoro::;an zárt csomagolásban. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2209 (40 mg); K -2210 
(60 mg); K- 2211 (80 mg) 



Gyulladáscsökkentó, fájdalom- és lázcsillapító 
hatású nemszteroid antirheumaticum. Gátolja a 
prosztaglandin bioszintézist, nagyobb adagban a 
vérlemezkék aggregációját 

Aheumás betegségekben csökkenti a nyugalmi 
és mozgásra jelentkező fájdalmat, a reggeli merev
séget, az ízületek duzzanatát. 

Posttraumás és postoperativ gyulladásos álla
potokban gyorsan enyhítik mind a spontán, mind 
a mozgás keltette fájdalmat, csökkenti a gyulla
dásos duzzanatot és a seb körül jelentkező 

oedemát. 
A diklofenak orálisan, a gyomron áv való át

haladást követően gyorsan és teljes mértékben 
felszívódik. Étkezés közben történő bevitelkor 
nem csökken a felszívádá hatóanyag mennyisé
ge, bár ilyenkor a felszívódás sebessége csök
kenhet. 

Az 1,5 mg/ml (5 mmol/1) átlagos csúcs plazma
kancentráció a bevételt követően 2 órán belül ala
kul ki. 

Egyenértékű dózisok adagolása esetén a gyer
mekeken megfigyelt plazma-koncentrációk (mg/
/ttkg) a felnőttekével azonosak. 

A farmakokinetikai viselkedés ismételt adagolás 
hatására nem változik. Az ajánlott dózis-intervallu
rnak betartása esetén nem megy végbe akkumulá
ció. 

A diclofenac 99,7%-ban kötódik a szérumfehér
jékhez, főként az albuminhoz (99,4%). 

A hatóanyagnak mintegy fele a májon vató első 
áthaladás során metabolizálódik ("first-pass hatás"). 
A bevitt adag mintegy 60%-a a vesén keresztül, 
metabolitok formájában ürül, és kevesebb mint 1% 
távozik változatlan formában. Az adag többi része 
metabolitok formájában az epével távozik. A felszí
vódás, a metabolizálás és a kiválasztás vonatkozá
sában nem figyeltek meg releváns életkor-függő kü
lönbségeket. 

Súlyos vesefunkció romlás (kreatinin-clearance 
(< 10 mljperc) esetén a metabolitok elméleti plaz
ma-egyensúlyi szintjei mintegy négyszer magasabb 
értékeket mutatnak, mint normál személyek eseté
ben. 
• Hatóanyag 

300 mg diclofenacum natricum (20 mt) szusz
penziós oldatban. 
• Javallat 

Reumás megbetegedések gyulladásos és 
degeneratív formái: rheumatoid arthritis, juvenilis 
rheumatoid arthritis, spondylarthritis ankylopoetica. 
(morbus Bechterew), osteoarthrosis és spondyl
arthritis. 
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A gerincoszlop fájdalmas syndromái, lágyrész
rheumatismus, akut köszvényes roham, fájdalmas 
posttraumás és postoperativ gyulladás és duzzanat. 
Adjuváns szerként a fül, orr és gége súlyos, fájdal
mas gyu!ladásaiban, mint pl. tonSyllopharingitis, oti
tis. 
e Ellenjavallat 

Ulcus peptiCum. A hatóanyaggal szemben is
mert túlérzékenység. Nem adható olyan betegnek, 
akiken az acetilszalicilsav, vagy más prosztaglan din 
-szintetáz gátló asthmarohamot, urticariát, vagy akut 
rhinitist válthat ki. 

1 éves életkor alatt ellenjavallat 
e Adagolás 

Gyermekeknek egyéves kortól a napi adag 
0,5-2 mg (1-4 csepp)/ttkg, a kórkép súlyosságától 
függóen, 2-3 részre elosztva. Juvenilis rheumatoid 
arthritis esetében a napi adag maximálisan 3 
mg/ttkg-ra emelhető, amit szintén 2-3 részre eloszt
va kell beadni. 

A cseppeket tartalmazó üvegcsét használat 
előtt fel kell rázni. 

1 csepp= 0,5 mg hatóanyag. 1 ml = 15 ml ha
tóanyag. 
e Mellékhatás 

Gyomor-bé/traktus: alkalomszerűen epigastrialis 
fájdalom és más gastrointestinalis rendellenessé~ 
gek, mint hányinger, hányás hasmenés, gyomortáji 
görcsök, flatulentia, anorexia. 

Ritkán gastrointestinalis vérzés, vérhányás, 
melaena, peptikus ulcus vérzéssei vagy anélkül, ill. 
perforációval, véres hasmenés előfordulhat. Egyes 
esetekben vastagbél-rendellenességek, mint nem
specifikus haemorrhagiás colitis; a colitis ulcerosa 
vagy a Crohn proetccolitis exacerbatiója, aftás 
stomatitis, glossitis oesophagus laesiók, székreke
dés. 

Központi idegrendszer: alkalomszerúen fejfájás, 
szédülés, ritkán álmosság. Egyes esetekben az érzé
kelés zavarai, beleértve a paraesthesiát is, memória
zavar, dezorientáció, látászavarok (homályos látás, 
diplopia), halláscsökkenés, tinnitus, álmatlanság, in
gerlékenység, convulsiók, depressio, szorongás, 
tremor, psychotikus reakciók, az ízérzés zavarai. 

Bór: alkalomszerűen bórvörösség és kiütés, rit
kán urticaria. Egyes esetekben bullosus bórkiüté
sek, ekzema, erythema multiforme, Stevens
Johnson-syndroma, Lyell-syndroma (akut toxikus 
epidermolysis), erythroderma (exfoliativ dermatitis), 
hajhullás, fényérzékenység, purpura (altergás pur
pura is). 

Vese: egyes esetekben: akut veseelégtelenség, 
haematuria, proteinuria, interstitialis nephritis, 
nephrosis-syndroma, papillarts necrosis. 

Máj: alkalomszerűen a szérumtranszamináz
értékek (SGOT, SGPT) emelkedése, ritkán hepatitis 
(sárgasággal vagy anélkül), egyes esetekben he
veny hepatitis. 

Vér: egyes esetekben thrombocytopenia, 
leukopenia, anaemia (haemolytikus anaemia, aplas
tikus anaemia), agranulocytosis. 

Túlérzékenység: ritkán túlérzékenységi reakci
ók, mint ashtma, szisztémás anaphylaxiás/anaphly
lactoid reakciók, beleértve a hypotoniát is. 

Egyéb: ritkán oedema, palpitatio, mellkasi fájda
lom, hypertensio. 
• Gyógyszerkölcsönhatások 

Óvatosan adható: 
- litiummal vagy digoxinnal (növeli ezek plazma

koncentrációját); 
- más nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel 

(me! lékhatások fokozódása); 
- ciklosporinnal (nemszteroid gyulladáscsök

kentők növelhetik a vesetoxicitást); 
- diureticumokkal (nemszteroid gyulladáscsök

kentők a diureticumok hatását csökkenthetik, káli
ummegtakarító diureticumok esetében a szérum-K 
szint növekedhet); 

- metotrexáttal (nemszteroid gyulladáscsökken
tök a metotrexátkezelés előtt, vagy után 24 órán be
lül adva növelik annak plazmakoncentrációját és to
xicitását). 

Bár a klinikai vizsgálatok nem utalnak arra, hogy 
a diklofenak befolyásolná az anticoagulansok mű
ködését, izolált esetekben előfordult, hogy 
diclofenac és anticoagulansok együttadásakor 
megnövekedett a haernonhagia kockázata. Az ilyen 
betegeket ezért gondosan ellenőrizni kell. 

Más nemszteroid antirheumaticumokhoz ha
sonlóan, a diklofenak nagy adagjai (200 mg) átme
netileg gátolhatják a throrrybocyota-aggregatiót. 

Klinikai vizsgálataV azt mutatták, hogy a 
diclofenac együttadható orális antidiabeticumokkal 
anélkül, hogy befolyásolná azok klinikai hatását. Izo
lált esetekben azonban olyan hypoglycaemiás és 
hyperglycaemiás reakciókat jelentettek, amelyek 
szükségessé tették az antidiabeticumok adagjának 
módosítását a diclofenac kezelés alatt. 
• Figyelmeztetés 

Ha a betegnek gyomor-bélpanaszai vannak, il
letve anamnesisben gyomor- vagy nyombélfekély, 
colitis ulcerosa, Crohn-syndroma szerepel, továbbá 
súlyos májkárosodás esetén csak gondos orvosi el
lenőrzés mellett adható. 

Amennyiben a kezelés során gastrointestinalis 
vérzés, vagy ulcus jelentkezik, a gyógyszer adago
tását fel kell függeszteni. Fokozott óvatossággal ad
ható idős korban, szívbetegség és vesekárosodás 
esetén, egyidejű diuretikus kezelés alatt, valamint 
olyan betegnek, akiknek extracellularis térfaoala 
csökkent (pl. nagysebészeti beavatkozások pre-:. és 
postoperativ szakasza). l !y en esetekben ajánlatos a 
vesefunkció ellenőrzése. 

A kezelés alatt a májenzim-értékek emelkedhet
nek, ezért hosszantartó kezelés során ajánlatos a 
májfunkciói ellenőrizni. Amennyiben a májfunkció 
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romlik, májkárosadásra utaló klinikai tünetek jelent
keznek, vagy egyéb rendellenesség lép fel 
(eosinophilia, rash), a gyógyszer szedését fe! kell 
függeszteni. 

Hepatikus porphyriában óvatosan alkalmazható, 
mert rohamot válthat ki. 

Tartós alkalmazása során a vérképet ellenőrizni 
kell. 

Alkalmazása során - amennyiben SZédülés, 
vagy más központi idegrendszeri mellékhatás je
lentkezik- járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. 

Túladagolás esetén fokozottan lépnek fel elsó
sorban gyomor-bélrendszeri és központi idegrend
szeri mellékhatások. Kezelésük tüneti. (Azonnali el
ső beavatkozás lehet gyomormosás, aktívszén.) 
• Megjegyzés: + v 
• Törzskönyvi szám: K- 2203 

Nemszteroid gyulladásgátló, fájdalomcsökkentő 
és lázcsillapító. 

A prosztaglandin bioszintézis gátlása igen fon
tos szerepet játszik a gyógyszer hatásmechanizmu
sában. Hatása gyorsan alakul ki. Gyulladás jelenlé
tében, p l. trauma esetén vagy sebészeli beavatko
zást követően enyhíti a spontán, illetve a mozgásra 
bekövetkező fájdalmat, csökkenti a gyulladásos 
duzzanatokat és a sebaedemát Elsődleges dys
menorrhoea esetén a hatóanyag csökkenti a fájdal
mat és a vérzés mennyiségét. 

Gyorsan és teljes mértékben felszívódik, 50 mg 
bevétele után plazmakoncentrációja 20-60 percen 
belül 3,9 mikromol/1 átlagcsúcsot ér el. A plazma
kancentráció lineáris kapcsolatban van a bevett 
adag nagyságával. 

A hatóanyag mintegy fele a májon való első át
haladáskor metabollzálódik ("first-pass hatás"): kö
vetkezésképpen a koncentrációs görbe alatti terület 
(AUC) egy adott orális adag után csak feleakkora, 
mint azonos mennyiség parenterálls adagolása ese
lén. ' 

A diklofenak 99,7%-ban kötődik a szérumfehér
jéhez, főként az albuminhoz (99,4%}. 8 napon át tör
ténő ismételt orális adagolása napi 3-szor 50mg-ig, 
nem eredményezi a dil-dofenak felhalmozódását a 
plazmában. A diklofenak biotranszformációja rész
ben magában fogla_lja a teljes molekula 
glükuronidációját, de főként egyszeri és többszörös 



hidroxilációból áll, amelyet glükuronidáció követ 
Mintegy 60%-ban a vizelettel választódik ki 
metabolitok formájában és kevesebb, mint 1 %-a 
ürül változatlanul. A fennmaradó rész metabolitok 
formájában az ep én keresztül a széklellel ürül ki. A 
gyógyszer felszívódásában, metabolizmusában és 
kiválasztódásában nem figyeltek meg releváns élet
korfüggő .különbségeket. 

Kevesebb, mint 10 ml/perc kreatinin clearance 
esetén a metabolilok elméleti plazmaszint egyensú
lya mintegy tízszer magasabb, mint normál szemé
lyek esetében. A metabolitok azonban végül az 
epén keresztül ürülnek ki. Májfunkció-elégtelenség
ben, krónikus hepatitisben, nem dekompenzált cir
rhosisban a diklofenak kinetikája és metabolizmusa 
azonos a nem-májbeteg személyekéveL 
e Hatóanyag 

25 mg, ill. 50 mg diclofenacum kalicum dra
zsénként 
e Javallat 

Rövid tartamú kezelésre: fájdalmas posttrau
más gyulladásos állapotok, (pl. rándulás); postope
ratív gyulladás és fájdalom (pl. fogorvosi, ill. ortho
pedial sebészi beavatkozást követően); fájdalmas 
és/vagy gyulladásos nőgyógyászali állapotok (pl. 
elsődleges dysmenorrhoea vagy adnexitis); a ge
rinc fájdalmas syndromái; lágyrészrheumatismus. 
Adjuvánsként súlyos fájdalmas gyulladásos fül-, 
orr- és torokfertőzésekben {pl. pharyngotonsillitis, 
otitis). 

A láz önmagában nem javallat a készítmény al
kalmazására. 
e Ellenjavallat 

Ulcus pepticum. A hatóanyaggal szembeni túl
érzékenység. Továbbá az olyan betegnek, akin az 
acetilszalicilsav, vagy más, prosztaglandin szinté
zist gátló gyógyszer asthmát. csalánkiütést vagy 
akut rhinitist vált ki. Gyermekkor. 
• Adagolás 

A napi hatóanyagmennyiség - beleértve a 
különbözógyógyszerformák variálását is - általában 
nem haladhatja meg a 150mg-ot 

Felnőttek szokásos kezdő adagja 100-150 mg. 
Enyhébb esetekben illetve 14 évnél idősebb gyer
mekeknek napi 75-100 mg elegendő. A napi ada
got állalában 2-3 részletben kell bevenni. 

Elsődleges dysmenorrhoea esetén a napi adag 
individuális, általában 50-150 mg. Első adagként 
50-100 mg. Amennyiben szükséges, a napi adag 
több menstruatios ciklus folyamán kivételesen napi 
200 mg-ig növelhető. A kezelést az első tünetek 
megjelenésekor kell elkezdeni, és a symptoma
tologiától függóen néhány napig folytatni. A drazsé
kat folyadékkal együtt kell bevenni, lehetőleg étke-
zés előtt. · 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalís rendszer: esetenként gyomor
táji fájdalom egyéb gastrointestinalis rendellenessé-
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gek {pl. hányinger, hányás, hasmenés) ritkán gas
trointestinalis vérzés, gyomorfekély. Kivételesen 
perforatioval járó gyomorfekély, vastagbél-rendelle
nesség {pl. nemspecifikus haemorrhagiás colitis és 
colitis ulcerosa exacerbatioja). 

Kózponti idegrendszer: esetenkénti fejfájás, 
szédülés vagy bizonytalanságérzés. Ritkán. aluszé
konyság. Kivételesen látászavar {homályos látás, 
diplopia), fülzúgás, álmatlanság, irritabilitás, gör
csök. 

Bór: ese.tenként kiütések. Kivételesen bullosus 
bőrkiütések, ekzema, erythema multiforme, Ste
vens-Johnson-syndroma, Lyell-syndroma, hajhul
lás, fényérzékenység. 

Vese: egyes esetekben akut veseelégtelenség, 
vizelési zavarok {pl. haematuria), interstitialis nephri
tis, nephrotikus syndroma. 

Máj: ritkán májfunkció-zavarok, hepatitis (sárga
sággal vagy anélkül) kivételesen fulminans hepati
tis. 

Vér: egyes esetekben thrombocytopenia, leuko
penia, agranulocytosis, haemolytikus anaemia, 
aplastikus anaemia. 

Egyéb: ritkán oedema,·túlérzékenységi reakciók 
{pl. hörgógörcs, anaphylaxiás/anaphylactoid reakci
ók, a hypotoniét is beleértve). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- lítiummal, vagy digoxinnal {növeli ezek plaz

makoncentrációját; 
- más nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel 

{me!lékhatások fokozódása); 
- ciklosporinnal {nemszteroid gyulladáscsök

kentök növelhetik a vesetoxicitást); 
- diureticumokkal {nemszteroid gyulladáscsök

kentők a diureticumok hatását csökkenthetik, káli
ummegtakarító diureticumok esetében a szérum-K 
szint növekedhet, ellenőrzése szükséges); 

- anticoagulánsokkal {hatásukat fokozhatj"a., a 
vérzés veszélye növekedhet, thromboplastin-idő 
gyakoribb ellenőrzése szükséges); 

- metotrexáttal {nemszteroid gyulladáscsökken
tők a metotrexát kezelés elót!, vagy után 24 órán be
lül adva, növelik annak plazmakoncentrációját és to
xicitását). 
e Figyelmeztetés 

Tartós alkalmazásakor vérképzési zavarok, máj
károsodás alakulhat ki, ezért ilyen esetben a vérkép 
és a vese-, ill. a májfunkció időnkénti ellenőrzése 
szükséges. 

Terhesség alatt csak igen indokolt esetben ad
ható, és akkor is csak a szükséges legkisebb adag
ban. Kúlönösen vonatkozik ez a terheség utolsó 3 
hónapjára {a szülési fájdalom gátlásának és a 
Botalio-vezeték korai záródásának veszélye miatt). 

A hatóanyag az anyatejben csak kis mennyiség
ben választódik ki, ezért, amennyiben a szoptató 
anya kezelésére feltétlen szükség van, az az ala-

csonyabb hatóanyagtartalmú készítménnyel lehet
séges. Ha a betegnek gyomor- bélpanaszai vannak, 
illetve anamnesisében gyomor-, vagy nyombélfe
kély, colitis ulcerosa, Crohn-syndroma szerepel, to
vábbá súlyos májkárosodás esetén, csak gondos 
orvosi ellenőrzés meltett adható. 

Amennyiben a kezelés során gastrointestinalis 
vérzés vagy ulcus jelentkezik, a gyógyszer adagolá
sát fel kell függeszteni. Fokozott óvatossággal ad
ható idős korban, szívbetegség és vesekárosodás 
esetén, egyidejű diureticus kezelés alatt, valamint 
olyan betegeknek, akiknél az extracelluláris térfogat 
csökkent {pl. nagy sebészeli beavatkozások prae
és postoperalív szakasza). Ilyen esetekben ajánla
tos a vesefunkció ellenőrzése. 

A kezelés alatt a májenzim értékek emelkedhet
nek, ezért hosszantartó kezelés során ajánlatos a 
májfunkciói ellenőrizni. Amennyiben a májfunkció 
romlik, májkárosadásra utaló klinikai tünetek jelent
kezhetnek, vagy egyéb rendellenesség lép fel 
(eosinophilia, rash), a gyógyszer szedését fel kell 
függeszteni. 

Hepatikus porphyriában óvatosan alkalmazan
dó, mert rohamot válthat ki. 

Tartós alkalmazása során -amennyiben szédü
lés, vagy más központi idegrendszeri mallékhatás 
jelentkezik - járművet vezetni, vagy baleseti ve
széllyel járó munkát végezni tilos. 

Túladagolás eselén fokozottan lépnek fel kivált
képpen gyomor-bélrendszeri és központi idegrend
szeri mellékhatások. Kezelésük tüneti. (Azonnali el
ső beavatkozás lehet gyomormosás, aktívszén). 

Supportiv és tüneti kezelésre van szükség az 
olyan szövódmények m,.,egakadályozására, mint a 
hypotonia, veseelégtelenség, görcsök, gastroin
testinalis problémák és légzésdepressio. 

Specifikus terápiák, mint például forszírozott 
diuresis, dialysis vagy vérátömlesztés a nem
szteraid gyulladásgátlók nagy fehérjekötődési ará
nya és extenzív metabolizációja miatt általában nem 
segítik elő e szerek kiürülését. 

Eltartás: 30 °C alatt, nedvességtől védve 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1826 {25 mg drazsé) 

K- 1827 (50 mg drazsé) 

CAVINTON injekéió (10X2,ml) 
CAVINTON tablettá(SOx) 

RICHTER 

... 

Serkenti" az agyi metabolizmust. az agy oxigén
fogyasztását növeli, ezzel az agysejtek anoxia-tűrő
képességét fokozza. 

Egyrészt a thrombocyta aggregalic gátlásával 
és a fokozott vascularis rezisztencia csökkentésével 

szelektíven javítja a microcirculatiót, másrészt ked
vező energetikai feltételeket teremt az ATP- és a 
cAMP-szintek emelésén, illetve az erythrocyták oxi
gén-transzportjának fokozásán keresztűl. 
e Hatóanyag 

5 mg vinpocetinum tablettánként; 1 O mg vin
poestinum /2 ml/ ampullánként 
• Javallat 

Orálisan: különbözó eredetű (postapoptexiás, 
posttraumás vagy sclerotikus) agyi keringészavarok 
psychés vagy neurológiai tüneteinek: emlékezésza
varok, aphasia, apraxia, mozgászavar, szédülés, 
fejfájás csökkentése, a klimaktérium-syndroma 
vasovegetativ tüneteinek kezelése. Hypertensiv 
encephalopathia, intermittáló vascularis cerebrális 
insufficientia, angiospasticus agyi kórképek, továb
bá endarteritis cerebri. 

Ischaemiás agyi károsodásokban, előrehaladott 
agyi arteriosclerosisban a kollaterális keringés javí
tása. 

Szemészetben az érhártya és ideghártya vascu
laris, elsősorban arteriascierotikus elváltozása, íll. 
angiospasmus okozta maculadegeneratio, parciális 
thrombozis, érelzáródás következtében kialakuló 
másodiagos zöldhályog. 

Fülészetben korral járó vascularis vagy egyes 
toxikus (gyógyszeres) halláscsökkenés, labyrinthus 
eredetű szédülés. 

Parenterálisan: neurológiai indikációban olyan 
akut, gócos ischaemiás cerebrovasculáris kórkép, 
amelyben a vérzéses eredet biztonsággal kizárható, 
kizárólag lassú cseppinfúzióban. 
• Ellenjavallat 
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Terhesség. Súlyos ischaemiás szívbetegségek, 
súlyos szívritmuszavarok esetén a parenterális al
kalmazás. 
e Adagolás 

Naponta 15-30 mg {3-szar 1-2 tabletta), a fenn
tartó adag napi 15 mg (3-szar 1 tabletta), hosszabb 
időn keresztül. 

Cseppinfúzióban a kezdő napi adag 20 mg (2 
amp. tartalma 500-1000 ml infúziós oldatban) las
san infundálva. A továbbiakban a szokásos napi 
adag 30 mg (3 amp. tartalma 500-1000 ml infúziós 
oldatban). 

Ha a beteg állapota szükségessé teszi- és a to
leranciája megengedi - óvatosan emelve az ada
got, atizedik napon az infúzióban adott napi össz
mennyiség elérheti az 1 mg/ttkg-ot. /v. és im. bo/us 
injekcióban nem alkalmazható! 
e Mellékhatás 

Lásd a Cavinton VR tablettánáL 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az injekció heparinnal inkompatibilis, ezért az in
fúzió! olyan beteg nem kaphatja, aki heparin
kezelésben részesül. 



• Figyelmeztetés 
Az ampulla szarbitaitartalma miatt a diabete

sesek vércukorszintje a kezelés alatt ellenőrizendő. 
Eltartás: szobahömérsékleten, fénytól védve. 

o Megjegyzés: + Fb (injekció) V (tabletta) 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3531 (injekció) 

Tsz.: 3532 (tabletta) 

RICHTER Atc~ód!'co4AX12 

A vinpoeetin növeli az agyszövet giOkóz- és 02-

felvételét és felhasználását, serkenti a metabofikus 
folyamatokat. Javítja a hypoxia toleranciát; a glükóz 
lebontását az energetikailag kedvezöbb aerob 
irányba tolja el; fokozza az agy cAMP szintjét. Eme
li az agy ATP koncentrációját, javítja az ATP-AMP 
arányt; fokozza az agyi noradrenalin és serotonin 
turnovert; stimulálja a felszálló noradrenerg rend
szert; antioxidáns hatást fe ft ki. 

Javítja az agyszövet microcirculatioját: gátolja a 
thrombocyta aggregatiót, csökkenti a kórosan foko
zott vérviszkozitást növeli a vörösvértestek defor
mabilitását és gátolja azok adenozin felvételét; elő
segíti az 02 szöveti transzportját a vörösvértestek 02 
affinitásának csökkentésével. 

Szelektíven növeli az agyi véráramlást a perc
térfogat agyi frakcióját növeli; csökkenti az agyi vas
cularis resistentiát, anélkül, hogy befolyásolná a 
szisztémás keringés paramétereit. 
• Hatóanyag 

5 mg vinpocetinum tablettánként. 
e Javallat 

Agyi keringészavarok psychés és neurológiai tü
neteinek (emlékezészavarok, aphasia, apraxia, 
mozgászavarok, szédülés, fejfájás stb.) csökkenté
se. Klimaktérium-syndroma vasavegetatív tünetei
nek enyhítése. 

Szemészetben a charioidea és a retina vascu
laris ~elsősorban arteriosclerosis, ill. angiospazmus 
okozta betegségei, macula degeneratio, az a. vagy 
v. centralis retinae thrombosisa, chorioretinitis cen
tralls serosa, továbbá az előbbiekhez társuló sec. 
glaucoma. 

Fülészetben vascularis vagy toxikus (iatrogen) 
halláscsökkenés, presbyacusis, Meniére-syndroma, 
cochleovestibularis neuritis, labyrinthus eredetü fül
zúgás. 
e Ellenjavallat 

Terhesség. Szoptatás. 
• Adagolás 

Naponta 15-30 mg (3-szor 1~2 tabi.), a fenntar
tó adag ~ tartós kezelésre ~ napi 15 mg (3-szar 1 
tabL). A tablettát étkezés után kell bevenni. 
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e Mellékhatás 
Ritkán jelentkeznek. 
Cardiovascularis: kismértékű vérnyomáscsökke

nés, ritkán tachycardia, extrasystole. 
Idegrendszeri: alvászavar, ·szédülés, fejfájás, 

gyengeség előfordulhat, de ezek lehetnek az alap
betegség tünetei is. 

Gastrointestinalis: gyomorégés, hasi fájdalom, 
hányinger. 

Allergiás bórtünetek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismert. 
Eltartás: szabahőmérsékleten (15-"25 oq fénytól 

védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4090 

A készítmények hatóanyaga, a cefaclor per os 
hatásos félszintetikus cefalosporin készítmény. 

Felszívódás, szérumkoncentráció 
Ceclor kapszula, Cecloretta, Ceclor és Ceclor 

forte szuszpenzió: A szájon át éhgyomorra adott 
cefaclor jól felszívódik. A teljes abszorpció mértéke 
az éhgyomorra ill. az étkezés során történő bevitel
kor megegyezik, habár étellel egyidőben történő 
bevételkor a csúcskoncentráció az üres gyomor 
esetében észleJt érték 50--75%-a, és általában %~ 1 
órával késöbb jelenik meg. 

A 250, 500 mg-os ill. 1 g-os dózis éhgyomorra 
történő bevitelével 7-13, ill.23mg/J-es átlag csúcs
kancentráció érhető el 30-60 percen belűl. 

8 órán belül a készltmény 60--85%-a változatlan 
formában ürül a vizelettel, nagyobb része már az el
ső 2 órában. Ezen 8 órás időszakban a vizeletben a 
csúcskoncentráció - 250, 500 mg ill. 1 g bevételét 
követően~ 600, 900, ill. 1900 mg/1. 

Ceclor retard tabletta: Jól feJszivódik a gyomor
béltraktusból. Étel elősegíti a felszívódását. 1 órával 

a legutolsó étkezést követően a gyógyszer 90%-a 
szívódik fel, éhezéskor csupán 77%-a. 

Az elnyújtott felszívódású cefaclor szérum 
csúcskoncentrációja alacsonyabb és 40-90 perccel 
később jelentkezik, mint a hagyományos cefaclor 
gyógyszerformáé. 

Étkezés után 375 mg, 500 mg és 750 mg Ceclor 
relard bevétele után az átlagos szérum csúcskon
centrációk (4, 8, ill. 11 mg/J) 2,5-3 óra mú!va mérhe
tók. Napi kétszeri adagolás esetén gyógyszer akku~ 
mulációt nem tapasztaltak. 

Elimináció 
Egészségesek szérumában a cefaclor felezési 

ideje - függetlenül az alkalmazott készítménytól -
0,6--0,9 óra. 

Beszúkült vesemúködés esetén ez kís mérték
ben megnő. 

Idősebbekben (65 éven felüliek) az enyhén be
szúkült vesefunkdák normál szérum-kreaf1nin mel
lett magasabb cefaclor plazma-koncentrációkat 
eredményeznek, aminek azonban nincs klinikai je
lentősége. 

A dózis csökkentésére normális veseműködésre 
utaló laboratóriumi értékek esetén időskorban sincs 
szűkség. 

Anuriában a cefaclor molekula felezési ideje a 
plazmában 2,3-2,8 órára nyúlik meg. A kiválasztás 
módja jelentősen csökkent vesefunkció eselén nem 
ismert. A cefaclor a szervezetben valószínűleg nem 
metabolizálódik. A haemodialysis a felezési Időt 

25~30%-kal megrövidíti. 
Mikrobiofógia 
A cefaclor a sejtfai?Zintézis gátlásával fejti ki 

baktericid hatását. Az egyes baktériumok által ter
melt béta-laktamáznak ellenáll. Ezért a béta-lak
tamáz termelő, a penicillinekre és egyes 
cefalosporinokra rezisztens kórokozók a cetaciorra 
érzékenyek lehetnek. 

Acefaclor az alábbi kórokozók ellen hatásos: 
Gram-pozitív kórokozók: 
Staphytococcus aureus (beleértve a béta-lak

tamáz termelóket), Staphylococcus epidermidis 
(beleértve a béta-Iaktamáz termelőket), Staphy
lococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoni
ae, Streptococcus pyogehes (A csoportú strepto
coccusok). A cefaclor hatástalan a methicillin
rezisztens staphylococcusokkal szemben. 

Gram-negatív kórokozók: 
Haemaphi/us parainfluenzae, Haemaphi/us 

influenzae (beleértve a béta-Iaktamáz termelő, 

amplcillin rezisztens törzseket), Maraxe/la 
(Branhamella) catarrhalis (beleértve a béta-lak
tamáz termelöket), Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Proteus mirabi/is. 

ln vitro a cefaclor hatékonynak bizonyult még az 
alábbi kórokozók ellen is, de a klinikai hatékonysá
gát még nem bizonyították: 
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Gram-negatív kórokozók: 
Citrobacter diversus, Neisseria gonorrhoeae. 
Anaerob kórokozók: Propionibacterium acnes, 

Bacteriodes species (kivéve Bacteriodes fragilis), 
Peptococcusok, Peptostreptococcusok. 

Hatástafan a cetac/or az alábbi baktériumokra: 
Meticillin-rezisztens staphy!ococcusok, Pseudo

monas fajok, Acinetobacter calcoaceticus, a leg
több enterococcus, Enterobacter fájok, ,az indol
pozitív Proteusok, Serratia fajok, Margane/fa mor
ganii, Providencia rettgeri. 

A kórokozó cefaclor érzékenységének megállapi
tása céljábóllehetőség szerint tenyésztés és antibio
tikum érzékenység i vizsgálat végzendő. A kezelést a 
mikrobiológiai vizsgálatok végzése alatt ellehet kez
deni, és szükség esetén az eredmények ismereté
ben kell a választott antibiotíkumot módosítani. 
• Hatóanyag 

A Cec!or kapszulák 250 mg il!. 500 mg cetacio
rum (cefaclorum monohydricum formájában) kap
szulánként. 

Cec/oretta 125mg/5 mf granulátum szuszpenzí
óhOz: 1,875 g cefaclorum, (cefaclorum monohydri
cum formájában) üvegenként (75 ml szuszpenzió
hoz). 

Cecfor 250mg/5 ml granulátum 60 ml szuszpen
zióhoz: 3 g cefacforum, (cefaclorum monohydricum 
formájában) üvegenként 

Cec/or 250mg/5 mf granulátum 75 mf szuszpen
zióhoz: 3,750 g cefaclorum, (cefaclorum monohy
dricum formájában) üvegenként 

Ceclor forte szuszpenzió 375mg/5 mf granulá
tum szuszpenzióhoz: 5,625 g cefaclorum {cefaclo
rum monohydricum formájában) üvegenként (75 ml 
szuszpenzióhoz). 

Cec/or retard tabletták: 375 mg, 500 mg lll. 750 
mg cefaclorum (cefaclorum monohydricum formájá
ban) retard tabletténként 
e Javallat 

Cefaclor adása a következő infekciókban indi
kált: 

Pharyngitis és tonsil!itis (kórokozó: Streptococ
cus pyogenes). Az A-csoportú streptococcus fertö
zések kezelésére és megelőzésére, valamint a 
rheumás láz profilaxisára az elfogadott elsőként vá
lasztandó antibiotikum a penicillin. Acefaclor szin
tén alkalmas arra, hogy az oropharynxból eradikálja 
a streptococcusokat, de a rheumás láz és a bakte
riális endocarditis megelőzésében acefaclor haté
konysága még nem bizonyított. 

Akut bronchitis és krónikus bronchitis akut exa
cerbatiója {kórokozók: Streptococcus pneumoniae, 
Haemaphi/us influenzae, Haemaphi/us parainfluen
zae, Maraxe/la catarrhalis, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes) 

Pneumonia (kórokozók: Streptococcus pneumo
niae, Haemaphi/us influenzae, Maraxe/la catarrhalis, 
Streptococcus pyogenes) 



Bór és bór alatti szövetek fertőzései (kórokozók: 
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, 
Staphy/ococcus epidermidis). 

A Ceclor kapszula, Cecloretta, Ceclor és Ceclor 
forte szuszpenzió javallt továbbá az alábbi indiká
ciókban ls: 

Otitis media (kórokozók: Streptococcus pneu
moniae, Haemaphi/us inffuenzea, staphy!ococcu
sok, Streptococcus pyogenes, Maraxe/la catar
rhalis) 

Sinusitis 
Akut és krónikus húgyúti infekciók: pyelonephri

tis és cystitis (Kórokozók: Escherichia co!i, Proteus 
mirabilis, Klebsiella fajok, koaguláz-negatív staphy
lococcusok) 

Gonococcus okozta urethritis 
A Cecfor relard tabletta javallt továbbá az aláb

bi indikációkban is: 
Szövódménymentes alsó húgyúti infekciók: cys

titis és aszimptomatikus bacteriuria (kórokozók: 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus 
mirabílis, Staphylococcus saprophyticus). 
• Ellenjavallat 

Ismert cefalosporin-túlérzékenység esetén. 
Relatív ellenjavallat: 1 hónapos kor alatt (hatá

sossága és biztonságos alkalmazása nem bizonyí
toll). 

A relard készítmény hatásosságát és biztonsá
gos alkalmazását gyermekekben még nem bizonyí
tották. 
• Adagolás 

Szájon át alkalmazandó. Beszűkült veseműkö
dés mellett is adható. Ilyenkor az adagot általában 
nem kell módosítani. 

Cec!or kapszula, Cecloretta, Ceclor és Cec!or 
forte szuszpenzió 

Felnőtteknek: szokásos adagja 8 óránként 250 mg. 
Súlyosabb infekcióban (pl. pneumonia), vagy ke
vésbé érzékeny kórokozó okozta infekció eselén a 
fenti adag kétszerese adható. Maximális napi adag
ja 4 g. 

Gyermekeknek: az ajánlott szokásos napi adag 
20 mg/ttkg/nap, 8 óránként egyenlő adagokban el
osztva. Súlyosabb infekciókban, olilis mediában ill. 
mérsékelten érzékeny baktériumok okozta infekciók 
esetén 40 mg/ttkg/nap ajánlott egyenlő részekre el
osztva; a maximális napi adag 1 g. 

A 18 kg alatti testtömegű gyermekek számára a 
pontos adagolás a Cecloretta í 25 mg/5 ml~es 
hatáserősségű szuszpenzióval biztonságosan 
megoldható. 

ütilis media és pharyngitis kezelésében a napi 
összadag kétfelé osztva, 12 óránként is alkal
mazható. 

A kezelés időtartama 
Adagelását min. 5 napon át kell·folytatni, általá

ban azonban tünetmentesség után még 2 napig 
ajánlatos a szedése. Béta-haemolizáló streptococ-

cus fertőzések kezelésében, valamint sinusitisben 
legalább í O napon át kell terápiás dózisban ada
golni. 

Szuszpenzió készftés 
A szuszpenzió elkészítése két részletben törté

nik. A kupak eltávolítása után kis mennyiségü csap
vizet kell a porhoz adni. A klipak visszazárása után 
jól Osszerázzuk, majd a címkén színes vonallal jel
zett szintig csapvízzel feltöltjük a tartály!. Alapos 
összerázás után a készítmény felhasználható. 

A Cecloretta szuszpenzióhoz mallékelt adagoló
poharakon levő 2,5 ml-es jelzésnek megfelel 62,5 
mg-nak, az 5 ml-es jelzés 125 mg-nak·. 

A Cec/or szuszpenzióhoz mellékelt adagolópo
harakon levő 2,5 ml-es jelzésnek megfelelő mennyi
ség megfelel 125 mg-nak, az 5 ml-es jelzés 250 mg
nak. 

A Ceclor forte szuszpenzióhoz melléke!t adago
lópoharakan levő 2,5 ml-es jelzésnek megfelelő 
mennyiség megfelel 187,5 mg-nak, az 5 ml-es jel
zés 375 mg-nak. 

Cec/or relard tabletta 
A Ceclor relard alkalmazásakor a szérumban az 

elérhető cefaclor csúcskoncentráció alacsonyabb, 
mint a hagyományos cefaclor gyógyszerformák al
kalmazása esetén, de ezzel szemben a huzamo
sabb ideig mérhető hatásos kancentráció lehetővé 
teszi napi kétszeri adását. 

Cec!or retard adásakor az étkezést nem kell fi
gyelembe venni, bár az étel elősegítheti a felszívó
dási. 

A tablettát nem szabad elvágni, összetörni vagy 
szétrágni. 
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Felnőtteknek pharyngitis, tonsillitls, valamint a 
bőr infekciói esetén az ajánlott dózis 375 mg napon
ta 2-szer. 

Alsó húgyúti fertőZésben naponta 2-szer 375 mg, 
vagy 1-szer 500 mg a hatásos mennyiség. 

Bronchitisben 375 mg vagy 500 mg naponta 2-
szer, pneumoniában 750 mg naponta 2-szer az elfo
gadott dózis. 

Az A-csoportú streptococcus fertőzésben 

{Streptococcus pyogenes) legalább 10 napig kell a 
beteget Ceclor relard kezelésben részesíteni. 
• Mellékhatás 

A klinikai kipróbálás során a celaciorral kapcso
latba hozható mellékhatások enyhék és átmenetisk 
voltak. A leggyakoribb mellékhatások {1-3% gyako
risággal) a hasmenés, hányás, túlérzékenység. A 
cefaclor használata során a következő mellékhatá
sokat észlelték: 

Gastrointestinalis: hasmenés, hányinger, hányás 
és emésztési zavarok. Pseudomembranosus colitis 
tünetei a kezelés alatt, illetve a terápia befejezése 
után egyaránt jelentkezhetnek. 

Hypersensitivitas: kiütés, urticaria, bőrviszketés, 
pozitív Coombs reakció, eosinophilia. Ritkán leírtak 
szérumbetegség-szenJ reakciót erythema multi-

forme vagy múló bőrkiütés képében, de előfordult 
más bórtünetek kíséretében lázas, vagy láz nélküli 
arthritis ill. arthralgia. A klasszikus szérumbetegség
tól megkülönbözteti a lymphadenopathia és fehérje
vizelés ritka előfordulása, a keringó immunkomplex
ek hiánya, valamint a maradványtünetek nélküli 
gyógyulás. Valószínű, hogy a szérumbetegség-sze
rü reakció hypersensitivitas következtében jön létre, 
általában egy második, vagy ismételt cefaclor keze
lés alatt, vagy azt követően. Gyermekeken gyakrab
ban írták le, mint felnőtteken. 

A tünetek többnyire a kezelés megkezdése után 
néhány nappal jelentkeznek és a terápia felfüggesz
tése után néhány nappal kezdenek megszűnni. 

Antihisziaminok és glükokortikoidok hatékonyan 
csökkentik a tüneteket. 

Rendkívül ritkán súlyosabb túlérzékenységi re
akciók, mint Stevens-Johnson-syndroma, toxikus 
epidermális necrolysis, erythema multiforme vagy 
anaphylaxiás reakció (amely gyakoribbnak tűnik a 
penicillin-allergiás betegek között) léptek fel. 

Húgyivarszervi: hüvelyi maniliasis és vaginitis, 
genitális viszketés. 

Cefaclor kezelés kapcsán még az alábbi mellék
hatásokat észlelték, de az ok-okozati összefüggés a 
legtöbb esetben nem volt bizonyítható. 

Hematológiai: más béta-laktám antibiotikumok
hoz hasonlóan leírtak átmeneti lymphocytosist, 
leukopeniát, thrombocytopeniát, ritkán haemolytikus 
anaemiát, aplastikus anaemiát, agranulocytosist és 
reverzibilis neutropeniát, melyek klinikai jelentőség
gel bírhatnak. 

Központi idegrendsz(}ri: fejfájás, szédülés, alu
székonyság, álmatlanság, ingerlékenység, átme
neti hiperaktivitás, vérnyomásemelkedés, zavart
ság, hallucinációk. A béta-laktám antibiotikumok 
fokozhatják a görcskészséget elsősorban baszü
kült vesefunkciójú betegekben, ha a dózist ennek 
megfelelóen nem csökkentették Amennyiben a 
görcs fellépte a gyógyszerrel hozható kapcsolat
ba, a kezelést azonnal fel kell függeszteni, és ha 
klinikailag indokolt, anticonvulsiv terápiát is kell al
kalmazni. 

Máj: átmeneti SGOT-, SGPT- és alkalikus fosz
fatáz emelkedés, chotestasis. 

Vesefunkciók: enyhe és átmeneti karbamid-nit
rogén, vagy szérumkreatínin emelkedés, vizelet-le
let eltérések, ritkán reverzibilis interstitialis nephritis, 
renalis működési zavar és toxikus nephropathia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Cefaclor és orális antikoagulánsok együttes 
adásakor megnyúlhat a prothrombinidó, klinikailag 
jelentős vérzéssei vagy anélkül. 

Probeneeid csökkenti a cefaclor renális exkré
cióját. 

A Ceclor relard felszívódásának mértékét csök
kentik az 1 órán belül alkalmazott magnézium- és 
alumínium-hidroxid tartalmú savközömbösítók. H2-
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receptor blokkolók sem a felszívódás mértékét, sem 
a sebességél nem változtalják meg. 
• Figyelmeztetés 

A ceiaclor adását megelőzően körültekintően 
tisztázni kell, hogy korábban volt-e a betegnek túlér
zékenységi reakciója penicillinnel, cefalosporin anti
biotikummal vagy egyéb gyógyszerekkel sZemben. 
Penicillinallergia esetén ezt a készítményt; .csak szi
gorú orvosi megfigyelés mellett szabad alkalmazni, 
mivel közismert a béta-laktám antibiotikumok között 
gyakran fennálló keresztallergia. Az anlibiotikumo
kat, így a cetaciort is, csak óvatosan szabad alkal
mazni, ha a beteg kórelőzményében bármilyen al
lergiás reakció, különösen gyógyszerallergia szere
peL Allergiás reakció jelentkezése eselén fel kell 
függeszteni a kezelést. Súlyos, heveny túlérzékeny
ségi reakció megfelelő gyógyszeres kezelést 
(epinefrin, antihisztaminok, kortikoszteroidok) alkal
mazását és más életmentő beavatkozásttehet szük
ségessé. 

Antibakteriális terápia során rezisztens kóroko
zók megjelenésével és ezek el szaporodásával szá
molni kell, különösen elhúzódó kezelés esetén. Eb
ből a szempontból is a beteg gondos ellenőrzése 
ajánlatos. Ha a kezelés alatt szuperinfekció követke
zik be, meg kell tenni a szükséges intézkedéseket 

Pseudomembranosus colitis szinte minden szé
les spektrumú antibiotikum (félszintetikus penicilli
nek, cefalosporinok, makrolidok stb.) használatakor 
felléphet ezért gondolni kell erre a kórképre, ha an
tibiotikum alkalmazása kapcsán hasmenés lép fel. A 
széles spektrumú antibiotikumok terápiás alkalma
zása megváltoztatja a vastagbél normál fiáráját és 
elősegítheti a clostridiumok elszaporodását. Kimu
tatták, hogy a Clostridium difficile által termelt toxin 
az antibiotikum okozta colilisek elsődleges oka. 

A colitis súlyossága változó lehet, az enyhétől az 
életveszélyesig. Enyhe esetben a pseudomembra
nosus colitis megszűnik az antibiotikus kezelés fel
függesztésére. Mérsékelt és súlyos esetekben meg
felelő kezelés is szükséges. 

Széles spektrumú antibiotikumok óvatosan alkal
mazandók, ha a kórelőzményben gyomor-bélrend
szeri megbetegedés, különösképpen, ha colitis sze
repeL 

Cefalosporin terápia során észleltek direkt 
Coombs teszt pozitívitást. Haematológiai vizsgála
tok alkalmával, transzfúzió kapcsán végzett kereszt
reakciós próbánál, vagyaszülés előtt cefalosporin
nal kezelt anyák újszülöttjeinél Coombs teszt végzé
sekor gondolni kell arra, hogy a teszt pozitív ered
ménye a gyógyszer alkalmazásának következmé
nye lehet. 

A cefaclor óvatosan alkalmazandó jelentősen 
beszűkül! vesefunkció esetén. Mivel acefaclor fele
zési ideje anuriában 2,3-2,8 óra, \T]érsékelt és sú
lyos vesekárosodás általában nem teszi szükséges
sé a dózis módosítását. 



Terhesség és szoptatás idején alkalmazá~a 
általában nem ajánlott. Súlyos, a gyógyszerre er
zékeny baktérium okozta fertözés eselén az 
elöny/kockázat arányt alaposan mérle~elni kell: 
Állatkísérletekben a cefaclornak tulajdoníthato 
csökkent fogamzóképességet vagy magzatkáro
síló hatást nem észleltek. Terhes nőkben azonban 
nincs elegendő tapasztalat. Acefaclor kiválas_ztó
dik az anyatejjel. 500 mg hagyományos gyogy
szerformájú cefaclor bevételét követően 1 . óra 
múlva csak nyomnyi mennyiséget, 2, 3, 4, es 5 
óra múlva O, 18, 0,20, 0,21, O, 16 J.lg/1 átlagos ceta
clor szintet mértek az anyatejben. Az elnyújtott 
felszívódású cefaclorral nem végeztek ilyen vizs
gálatokat. 

Interakció faboratóriumi tesztekkef: Cefaclor ke
zeléskor fals-pozitív cukorreakció jelenhet meg a vi
zeletben. Ezt észlelhetik Benedict- és Fehling-old a
tokkal, Glinitest tablettákkal, de enzimatikus mérő
módszerekkel ez nem fordul elő. 

Túladagolás .. 
Tünetek: hányinger, hányás, epigastrialis fajda

lom és hasmenés. 
Kezelés: nincs specifikus antldotuma. Tüneti tá-

mogató kezelés szükséges. . .. 
A forszírozott diuresis, a peritoneális d1ai1ZIS, 

haemedialysis és a haemoperfusio kedvező hatása 
nem bizonyított cetador túladagolás esetén. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
A szuszpenzió elkészítés és felrázás után hűtő

ben, gondosan lezárva tárolandó. Használat előtt 
felr8.zandó, 14 napig jelentós hatáscsökkenés nél
kül eltartható. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 8389 

CEDAX 200 mg kapszula · 
CEDAX 400 mg. kapszula(Sx) 
CEDAX por 

szuszpenziőhoz'(15 g) 
CEDAX BABY. por 

szuszpenzióhoz (7,5 g) 

SCHERING~PLOUGH/ESSEX:-CHEMIE 
. ATC kod: J01[)_A39 

Hatóanyaga a ceftibuten, szemiszintetikus, 
harmadik generációs orális cefalosporin szárma

zék. 
A ceftibuten, a többi béta-laktám. antibiotikum

hoz hasonlóan a bakteriális sejtfalszintézis gátlásá
val fejti ki hatá~át. Kémiai szerk~zetéból adódóan _a 
ceftibuten kiemelkedően stabll a béta-laktam_a
zokkal szemben. [gy számos béta-Iaktamáz termelő 

mikroorganizmus - amely rezisztens penicil\inre 
vagy a többi cefalosporinra - érzékeny lehet a 
ceftibutenre. 

A ceftibuten kifejezett stabilitást mutat a plazmid 
közvetítette cefalosporinázokkal szemben, azonban 
néhány kromoszómális cefalosporináz (Citrobacter, 
Enterobacter, Bacteroides spp) elbontja. . 

A ceftibuten ~ épp Ugy mint a béta-laktám anti
biotikumok jelentős része - nem javasolható, ha a 
rezisztencia megváltozott baktériumsejtfal perme
abilitáson vagy megváltozott kötőfehérje szintézisen 
alapul (Streptococcus pneumoniae). . _ 

Hatékony számos Gram-pozitív és Gram-negativ 
baktériummal szemben: 

Gram-pozitívak: Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus pneumoniae (kivéve a penicillin-re
zisztens törzseket), 

Gram-negatívak: Haemaphí/us influenzae és_ H. 
parainfluenzae (béta-laktamáz pozitív és negatiV): 
Maraxe/fa (Branhamella) catarrhalis, E. co/1, 
Klebsiella spp, indol-negatív és indol-pozitív 
Proteus, Providencia, Enterobacter spp, Salmanelia 
spp, Shigella spp. 

ln vitro hatékony a köv8U(ező mikroorganizmus
okkal szemben is, de a klinikai hatékonyság még 
nem bizonyított: 

Gram-pozitívak: C és G csoportú Streptococcu

sok; 
Gram-negatívak: Brucel/a, Neisseria, ~ero

monas hydrophila, Yersinia enterocolitica, Providen
cia rettgerí, Providencia stuartii, és azon Citrobacter, 
Marganella és Serratia törzsek, amelyek nem ter
melnek kromoszómális cefalosporinázokat. 

Nem hatékony a következő mikroorganizmusok
kal szemben: 

Staphylococcusok, Enterococcusok, Acineto
bacter Listeria, Flavobacterium, Pseudomonas 
spp. Csak csekély aktivitást mutat a legtöbb 
anaerobbaL így a Bacteroidesek többségével 
szemben is. 

A ceftlbutenre érzékeny baktériumok gyakori 
kórokozói a felső- és alsó légúti, valamint akut és 
komplikált húgyúti infekcióknak. . . 

Az in vitro csak mérsékelten érzékeny baktenu
makkal szemben is hatékony lehet, mivel a 
ceftibutennel magas extracelluláris folyadékkan
centráció érhető el. 

Az orálisan adott ceftibuten gyorsan és jól felszí
vódik, a maximális plazmakoncentrációt 2-3 óra 

múlva éri el. 
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A várható átlagos plazma -csúcskoncentráció 
200 mg egyszeri bevétele után 9,9 mg/1 
(7,7-11,9 mg/1): 400 mg egyszeri bevétele után 
17,0 mg/1 (9,5-24,9 mg/1). . 

A ceftibuten jól penetrál az interstitialis folyadek
ba, és tartósan, a szérumkoncentrációval az?_nos 
koncentrációt biztosít. A ceftibuten fő metabolitja a 
trans-ceftibuten, metynek antimikróbás aktivitása az 

alapmolekula mintegy nyolcada, és a teljes kivá
lasztott gyógyszermennyiség 7,2-9,2%-át teszi ki. 

Az orálisan alkalmazott ceftibuten 62-68%-a vál
tozatlan formában a vesén keresztül ürül ki. 

A ceftibuten eliminációs felezési ideje egészsé
ges személyekben 2-2,3 óra. Mérséke!ten beszű
kül! vesefunkció eselén (kreatinin clearance 30-49 
ml/min) a felezési idő 7,1 órára emelkedik. 
e Hatóanyag 

Kapszulák: 200 mg, ill. 400 mg ceftibutenum 
(ceftibutenum dihydricum formájában) kapszulán
ként. 

A kapszula vivőanyagként mikrokristályos cellu
lózt, nátrium-karboxi-metil-amilopektint és magnézi
um sztearátot tartalmaz. A zselatin kapszula színe
zőanyaga titán-dioxid. 

Cedax por szuszpenzióhoz: 15 g por 60 ml-es 
üvegben. 

Cedax baby por szuszpenzióhoz: 7,5 g por 30 
ml-es üvegben. 

Az elkészített szuszpenzióban 36 mg ceftibu
tenum van {ceftibutenum dihydricum formájában) 
ml-enként. A cseresznye ízű szuszpenzió tartalmaz 
még inaktív összetevőként xantán gumit, szacha
rózt, szimetikont, kolloid szilícium-dioxidot, titán·dio
xidot, poliszarbál 80-at és nátrium-benzoátot. 
e Javallat 

Elsősorban a következő- ceftibutenre érzékeny 
baktériumok által okozott - infekciókban javasolt: 

felső légúti infekciók: pharyngitis, tonsillitis, skar
lát akut sinusitis felnőttkorban; otitis media gyer
mekkorban~ 

alsó légúti infekciók: f~nőttkori akut bronchit!s, 
krónikus bronchitis akut exacerbatioja; pneumoma, 
amennyiben a beteg alkalmas oralis terápiára, ott
hon szerzett pneumonia: 

húgyúti infekciók: nem-komplikált és komplikált 
húgyúti infekciók felnőttben és gyermekben. 
e Ellenjavallat 

Cefalosporinokkaf szembeni, vagy a készít
ményben lévő bármely összetevővel szembeni túl
érzékenység. 
e Adagolás 

A kezelés átlagos időtartama 5-1 O nap 
Streptococcus pyogenes infekció! legalább 1 O 

napig kell kezelni. 
A kapszulá/ka/t az étkezés/ek/tól függetlenül le

het bevenni. 
Szokásos adagja felnőtteknek napi 400 mg 

(egyszerre vagy 2 alkalommal bevéve). 
A napi 400 mg ccftibutent egyszeri alkalommal, 

egy adagban lehet bevenni az alábbi indikációk
ban: 

akut bakteriális sinusitis, akut bronchitis, króni
kus bronchitis akut exacerbatioja, nem-komplikált 
és komplikált húgyúti infekciók. 

Az otthon szerzett pneumoniak esetében a java
solt dózis 12 óránként 200 mg ceftibuten. 
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Beszűkült vesefunkciójú felnőtteknek a dózis t az 
alábbi táblázat szerint kell módosftani: 

Kreatinin clearance 

::>. 50 ml/perc 

30-49 ml/perc 

5-29 ml/perc 

Cedax adagja 

adagmódosítás nem szűkséges 
napi 200 mg, vagy 48 óránként 

(minden 2. nap) 400 mg 
napi 100 mg, vagy 96 óránként 

(minden 4. nap) 40CYITig "'"' 

Haemodialysált betegeknek (heti 2-3 alkalom
mal} a dialysisek után egyszeri 400 mg-os dózisok 
adása javasolt. 

Gyermekek szokásos adagja az orális szusz
penzióból9 mg/ttkg/nap (naponta legfeljebb 400 mg) 
egy alkalommal vagy 2 részre elosztva. 

A napi mennyiség egyszeri alkalommal adható 
az alábbi indikációkban: pharyngitis tonsif!itis-szel 
vagy anélkül, akut otitis media, nem-komplikált és 
komplikált húgyúti infekció. 

Tíz évnél idősebb, vagy 45 kg feletti gyermekek 
a felnőttek adagjali/t kaphatják. 

Az eikészrtett szuszpenziót étkezés elót! vagy 
után 1-2 órával kell bevenni. 

A szuszpenzió elkészítésének módja: A port 
tartalmazó üveget a víz hozzáadása előtt fel kell 
rázni. A Cedax Baby por orafis szuszpenzióhoz 
(30 ml-es üveg} rendelésekor a mellékelt mérő
edényt az oldalán levő nyílásig, a Cedax 36 mg/m! 
por orális szuszpenzióhoz (60 ml-es üveg) rende
lésekor a me!lékelt méröedényt vízzel a jeiig kell 
tölteni. A kimért 25 ill. 50 ml vizet 2 részletben kell 
a porra önteni. Az üveget addig kell rázni, amíg a 
gyógyszer egyneművé (homogénné) nem válik. A 
kész szuszpenzió 36 mg/ml hatóanyagat tartal
maz. Az üveget minden adagolás elót! jól fel kell 
rázni. 

A szuszpenziót a mellékelt műanyagkanállal 
kell adagolni. Az adagolókanálon levő jelzéseken 
az adagolandó szuszpenzió ceftibuten tartalma 
mg-ban van feltüntetve (45 mg, 90 mg, 135 mg ill. 
180mg). 

Az adagolandó szuszpenzió mennyiségét a 
hatóanyagtartalomra vonatkozóan mg-ban célszerű 
megadni. 
• Mellékhatás 

Leggyakoribb mellékhatások a gastrointesti
nalis panaszok, ezen belül hányinger (3%), has
menés (3%). Ritkán elOforduló mellékhatások: 
dyspepsia, gastritis, hányás, hasi fájdalmak, szé
dülés, fejfájás, valamint bórreakciók {bórkiütések, 
urticaria). Nagyon ritkán mérsékelt vagy súlyos 
hasmenés Clostridium ditticile túlnövekedés kö
vetkeztében. Nagyon ritkán convu!sio is előfordult, 
de ez nem volt egyértelműen a terápiának tulajdo
nítható. 

A mellékhatások többsége átmeneti, a cef
tibuten kezelés leállítása után megszúnik és tüneti 
kezelésre jól reagál. 



Ritkán észlelt laboratóriumi eltérések: haemoglo
bin csökkenés, thrombocytaszám változás, neu
tropenia és átmeneti eosinophilia. 

Észleltek emellett átmeneti SGOT, SGPT és kar
bamid-nitrogén emelkedést. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A ceftibuten nem lép interakcióba a következő 
gyógyszerekkel: nagydózisú alumín'lumot-magnéz'l
umot tartalmazó antacidok, ranitidin, egyszeri alka
lommal intravénásan adott teofillin. Nincs tapaszta
lat arra vonatkozóan, hogyan befolyásolja a 
ceftibuten az orálisan adagolt teofilJin plazmaszint
jét, illetve farmakokinetikáját. Egyéb fontos interak
ciót eddig nem jeleztek. 
e Figyelmeztetés 

Beszűkül! vesefunkciójú vagy dialysis alatt álló 
betegeknek az adagolást módosítani kell (lásd Ada
golás). Jól dializálható. A haemodialysált betegek 
szaros megfigyelésre szorulnak, a ceftibutent köz
vetlentil a dialysis befejezése után kell beadni. 

A Cedax csak óvatossággal adható olyan bete
geknek, akik anamnesisében komplikált gastroin
testinalis megbetegedés, elsősorban krónikus coli
tis szerepel. 

Cefalosporin antibiotikumokat csak kOlönös óva
tossággal szabad adni ismert vagy feltételezett pe
n iciHinallergia esetén. Az. ismert penicillinallergiásak 
mintegy 5%-a mutat a cefalosporinokkal szemben is 
keresztallergiát Allergiás tonetek fellépése eseté
ben a gyógyszer adagolását azonnal meg kell sza
kltani és meg kell kezdeni a klinikai képnek megfe
lelő terápiát. 

ln vitro vizsgálva nem vált ki direkt Coombs 
pozitivitást még 40 mg/1 kancentráció esetében 
sem. 

Mint minden széles spektrumú antibiotikum tar
tós adagolása során, a ceftibuten szedésekor is 
me!'Jváltozik a normál. bélflóra, amely hasmenés, 
esetleg Clostridium ditticile okozta pseudomembra
nosus colitis kialakulását eredményezheti. Erre a le
hetőségre gondolni kell, ha tartós hasmenés lép fel. 

A kapszula hatékonyságát a szokásos mértékű 
étkezés nem zavarja. Ezzel szemben az orális 
szuszpenzióból az étkezés befolyásolja a ceftibuten 
felszívódását. 

Terhesség: jelenleg még nincs klinikai tapaszta
lat a terhesség során történő alkalmazásával kap
csolatosan, ezért csak a potenciális elóny/kockázat 
szigorú egyedi mérlegelésével adható a terhesség 
időszakában. 

Nem választódik ki az anyatejbe. 
Biztonságos alkalmazhatósága, illetve haté

konysága a 6 hónapnál fiatalabb csecsemőkben 
nem bizonyított. 

Túladagolás: Nagyobb adag véletlen bevétéle 
után toxikus reakciót nem észleltek. Gyomormosás 
végezhető, specifikus antidoturna nincs. Haemo
dialysissel a gyógyszer hatékonyan távolítható el a 

keringésbóL Peritoneális dialysissei kapcsolatban 
nincs tapasztalat. 

Fiatal önkénteseken 2 g egyszeri bevétele után 
sem klinikai, sem laboratóriumi. eltérést nem észlel
tek. 

Eltartás. Kapszulák: 2-25 °C közötti hőmérsék
leten. Por orális szuszpenzióhoz 36 mg/ml: szoba
hömérsékleten: 2-25 °C között. 

Elkészítés után a szuszpenzió 14 napig használ
ható fel 2-25 °C között e!tartva. 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4215 (200 mg kap
szula), OGYI-T: 4216 (400 mg kapszula), OGYI-T: 
4217 (por szuszp.) (baby por szuszp.) 

' ~EFAM''inj~l<c;&;(tcpor'.,!Tlpull~:.f 
t x 3' ml; so j:!ol'aí'líi:!41la) ·· 

Hatóanyaga a cefamanöol parenteralisan alkal
mazható bétalaktám típusú széles spektrumú anti
biotikum. szemiszintetikus, ll. generációs cefalo-· 
sporin. 

Baktericid hatását a sejtfal szintézisének gátlá
sával fejti ki. 

Hatásspektruma 
Gram-pozltfv-eerobok: Staphylococcus aureus 

(peniciliinázt-termeló és nem termelő törzsek), 
Staphylococcus epidermidis. Béta-hemolizáló 
Streptococcus és Streptococcus pneumoniae. 
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A legtöbb Enterococcus, pl. Enterococcus !ae
ca/is rezisztens cefamandolra. 

Gram-negatfv-aerobok: Escherichia coli, 
Klebsiella és Enterobacter species, Haemaphi/us 
influezae, Proteus mirabilís, Providencia rettrigeri, 
Proteus morganii, Protaus vulgaris. 

Anaerob baktériumok: Gram-pozitiv és Gram
negatív mikroórganizmusok egy része ellen is hatá
sos. 

Cephalosporinokra, így cefamandolra is általá
ban rezisztens törzsek: Pseudomonas·-fajok, 
Acinetobacter calcoaceticus és a legtöbb Serratia 
törzs. 

A cefamandol ellenáló az Enterobacteriaceae 
családba tartozó egyes bakteriurnak által termelt 
béta-Iaktamáz inaktiváló hatásával szemben. 

!n vitro a legtöbb B. fragilis törzs rezisztens, de 
az érzékeny törzsek okozta fertőzések eredménye
sen kezelhetók. 
• Hatóanyag 

1 g celamandoium porampullánként (naftát-só 
formájában). 1 g aktív cetamandoira vonatkoztatva 
63 g nátrium-karbanátot tartalmaz. 

Oldószer: kizárólag im. alkalmazáshoz! 

15 mg lidocainum chioratum 3 ml aqua dest. pro 
inj.-ban ampullánként 

(lv. alkalmazáshoz lásd Az alkalmazás módját.) 
• Javallat 

1. -A felsOrolt baktériumok okozta súlyos fertőzé
sek kezelésére. 

- Alsó légúti fertőzések beleértve a tüdőgyulla
dást is. amelyet a Streptococcus pneumoniae, H. 
influenzae, Klebsiella fajok, Staphilococcus aureus 
(penicillinázt-termeló és nem termelő törzsek) béta
hemolizáló Streptococcusok és P. mirabi/is okoz
nak. 

- Húgyúti fertőzések, amelyet E.- Coli, Proteus 
(indal-pozitív és indol-negatív törzsek), Enterobacter 
és Klebsiella fajok. ill. cetamandoira nem rezisztens 
O csoportú Streptoccocusok okoznak. 

- Peritonitis, amelyet E Coli és az Enterobacter 
fajok okoznak. 

- Sepsis, amelyet E Coli, S. aureus (peni
cillinázt-termeló és nem termelő törzsek), S. pneu
moniae, S. pyogenes (A csoportú és béta-hemo
lizáló streptococcusok), H. influenzae és Klebsiella 
fajok okoznak, 

- Bór- és járulékos szerveinek fertőzései, me
lyeknek kórokozó!, S. aureus (penicillinázt-tennetó 
és. nem termelő törzsek), S. pyogenes (A csoportú, 
béta-hemolizáló Streptococcusok), H. influenzae, E. 
coli, Enterobacter fajok és P. mirabilis. 

- Csont és ízületi fertőzések, amelyeket S. 
aureus (penicillinázt-termeló és nem termelő tör
zsek) okoznak. 

- Kevert aerob és anaerob fertőzések p!. nem 
gonococcális kismeden,98i gyulladásoknál, alsó 
légúti és bőrfertőzések. 

Minden esetben bakteriológiai érzékenységi 
vizsgálatot kell végezni a kórokozó izolálására és 
azonosítására, illetve a cefamandollal szembeni ér
zékenység meghatározására. 

A kezelést meg lehet kezdeni az eredmény is
merete előtt is, azonban az antibiogramnak megfe
lelóen az antibiotikum adása szükség eselén módo
sításra szorulhat. Feltételezett vagy igazolt Gram
pozitív vagy Gram-negatív baktériumok okozta sep
sisben, vagy ha a betegnek ismeretlen kórokozó ál
tal okozott más, súlyos fertözése van a Cefam kom
binálható aminoglikozid típusú antibiotikummaL A 
beteg állapotától és a fertőzés súlyosságától függó
en mindkét antibiotikum az ajánlott adagban alkal
mazható. A két gyógyszer nem keverheló össze, sót 
kúlön-külőn, más testtájra kell beadni (lásd Gyógy
szerkölcsönhatás is). 

2. Sebészeti profilaxis: Preoperatív, intraoperatív 
és posztoperatív alkalmazása csökkentheti bizo
nyos posztoperatív fertőzések előfordulási gyakori
ságát elsősorban olyan sebészet! beavatkozások
nál, ahol eleve a fertőzés rizikójával kefl számolni 
(pl. gastrointestinális műtétek, császármetszés, 
vaginalis hysterectomia, epehólyag ill. epekő eltávo-
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lítás) vagy olyan nagy műtétek esetén, amelyeknél 
ugyan a posztoperatív fertőzés valószínűsége nem 
nagy, de a műtét kockázata nagy - a beteg kritikus 
állapotával, immundepresszióval kell számolni- pl. 
kardiovaszkuláris műtétek, idegsebészeti beavatko
zások, izületi protézis beültetés. 
e Ellenjavallat 

Cefalosporinokkal szembeni túlérzékenység. 
lidocain-túlérzékenység esetén az im. beadás

ra a mellékelt oldószer nem alkalmazható! (lásd az 
Alkalmazás módja). 

Csecsemőknél 1 hónapos kor alatt nem adható! 
Relatív ellenjavallat. Terhesség idején történő 

biztonságos alkalmazásával kapcsolatban nincs 
kellő tapasztalat. ezért alkalmazásakor az 
elóny/kockázat gondos mérlegelése szükséges. 

Szoptatás idején fokozott óvatossággal alkal
mazható, mivel átjut az anyatejbe. Csecsemókor
ban minden esetben kizárólag az előny/k.ockázat 
alapos mérlegelésével fokozott orvosi ellenőrzés 
mellett adható. 
e Adagolás 

lm., iv. vagy injekcióban vagy infúzióban adható. 
Az adagolási javaslatban említett dózisoknál kisebb 
adagokat nem szabad alkalmazni! 

Fertőzés kezelésére felnőtteknek általában az 
infekció fajtájától és súlyosságától függóen 0,5-
2,0 g 4-8 óránként. 

Komplikációmentes húgyúti fertőzésekben 8 
óránként 0,5 g elégséges. súlyos esetekben 8 órán
ként 0,5 g elégséges, súlyos esetekben 8 óránként 
1 ,O g adagolásra is szükség lehet. 

Súlyos fertőzésekben 4 vagy 6 órás időközön
ként 1 ,O g adható, életet veszélyeztető fertőzések
ben, vagy kevésbé érzékeny kórokozók okozta fer
tőzésekben 4 óránként 2,0 g adható, azaz 12,0 g 
naponta. 

Csecsemőknek és gyermekeknek. A legtöbb 
Celamandol-érzékeny baktériumok által okozott fer
tőzés eselén 1 hónapos kor felett 50-100 
mg/ttkg/nap egyenlő adagokra osztva minden 4. és 
8. órában. Súlyos fertőzésekben a napi összdózis 
150 mg!ttkg-ra emelhető, de nem hatadhatja meg a 
maximális felnőtt dózist. 

Profilaxis. Felnőtteknek 1-2 g iv. vagy im. Yz-1 
órával a sebészeli beavatkozás kezdete előtt, majd 
24-48 órán át, 1-2 g 6 óránként. 

Gyermekeknek (3 hónapos vagy idősebb). Az 
előbbimódon és ideig 50-100 mg/ttkg/nap egyenlő 
részletékre elosztva. 

Beszűkült vesefunkciójú betegeknek csökken
tett adagokat kell alkalmazni és szérumszintet folya
matosan ellenőrizni kell. A fertőzés súlyosságától 
függöen a kezdő adag 1,0-2,0 g, a fenntartó adagot 
a vesefunkció-károsodás mértékének, a fertőzés sú
lyosságának, valamint a kórokozók érzékenységé
nek figyelembevételével egyénenként kell megálla
pítani. 



Ajánlott csökkentett fenntartó adagok: 
Kleatln~·-vesemélködés- ---Ei~·~é-S~ 

clearence 
mVmin/1.73 m2 

normál 

veszélyeztető 

fertózés 
(max. adag) 

2 g 4 óránként 

BG-50 részlegesen 2 g 6 óránként 
károsodo t! 

súlyos 
fertőzés 

(max. adag) 

1-2 g 
6 óránként 

1,5 g 
6 óránként 

·--"·- ··--·--·-
5G-25 mérsékelten 2 g 8 óránként 1,5 g 

károsadott 8 óránként 

25-10 erősen 1 g 6 óránként 1 g 

10-2 

károsadott 

kifejezetten 
károsodo ti 

nincs 

vagy 1,25 g 

8 óránként 

1 g 12 órán
ként vagy 
0,75 g 

8 óránként 

0.5g 
8 óránként 

8 óránkcé~o~t ---~ 
0,5 g 8 órán- 0.5 g 
ként vagy 12 óránként 
0,75 g 
12 óránként 

Alkalmazás idótartama. Mint az antibiotikus terá
piánál általában, a kezelést a tünetmentesség és a 
testhőmérséklet normalizálódását követöen 48-72 
órán keresztül, vagy a bizonyított baktériummentes
ségig kell folytatni. 

.. A csoportú" béta-haemolizáló streptococcus
fertözésekben a kezelést legalább 10 napig kell 
folytatni a rheumás láz vagy glomerulonephritis 
megelözése érdekében. 

Perzisztáló fertőzések eselén több hetes keze
lés válhat szükségessé. 

Az alkalmazás módja. !m. adagolás: mélyen, na
gyobb izomtömegbe kell adni. 1 g készítményt 3 ml 
oldószerben oldunk. Az oldószer: 3 ml aqua dest. 
pro i nj., mely 15 mg lidocain hidrokloridot tartalmaz 
a fájdalom csökkentése érdekében. 

Lidocain túlérzékenység esetén az im. beadás
ra a mellékelt oldószer nem alkalmazható! 

!v. adagolás eselén a dobozban elhelyezett 
l idokainos oldószer amp. nem használható! 

Közvetlen intermittáló ív. adagolás: 1 g cetaman
dolt 10 ml aqua dest. pro inj.-ban, steril izotóniás 
natrium-klorid oldatban vagy Qtükóz oldatban kell 
feloldani. Közvetlenül lassan. 3-5 perc alatt fecs
kendezzük a vénába vagy a következő kompatibilis 
infúziós oldalba: 

- izotoniás nátrium-klorid oldat 
- 5%-os glükóz oldat 
- 10%-os glükóz oldat 
- 5%-os glükóz oldat + 0,9%-os nátrium-klorid 

oldat 
- 5%-os glükóz oldat + 4,5%-os nátrium-klorid 

oldat 

- 5%-os glükóz oldat + 0,2%-os nátrium-klorid 
oldat 

- 1/6 mólos nátrium-laktát oldat 
Intermittáló ív. infúzió egyidejűleg adható fenti 

oldatokkal perfúZiós felszereléssel vagy pumpával. 
A cetamandolt tartalmazó oldat infundálásakor 

más oldatok adagolását meg kell szakítani. 
Ha az inj.-t aqua dest. pro inj.-ban oldjuk, 1 g 

cetamandoihoz 20 ml. aqua dest. pro inj.-t kell adni, 
hogy ne legyen az oldat hypotóniás. 

Egyéb esetekben a megfelelő oldószer 1 DO ml
jében kell 1-2 g cetamandolt feloldani. 

Folyamatos cseppinfúzió alkalmazásához a ce
tamandol minden grammját 10 ml aqua dest. pro 
inj.-ben oldjuk fel, és az oldat megfelelő mennyisé
gét adjuk a fenti kompatibilis oldatok valamelyi
kéhez. 
o Mellékhatások 

Gyomor-bélrendszer: ritkán hányinger, hányás. 
Elvétve előfordul pseudomembranosus colitis. 

Túlérzékenység: allergiás bárkiütések (maculo
papuláris kiütések, urticaria), eosinofilia, láz, ritkán 
anaphylaxia. (Főként egyéb gyógyszer iránti ismert 
allergia illetve penicillin-érzékenység esetén. 

Vérképzórendszer: ritkán thrombocytopenia, 
hosszantartó kezelés során neutropenia. Néhány 
esetben haemolytikus anaemiát is észleltek. 

Hypoprotrombinaemia (lásd Figyelmeztetés) is 
előfordulhat. 

Májfunkció: átmeneti SGOT, SGPT és alkalikus 
foszfatáz értékek emelkedése. 

Vesetunkció: Beszűkül! vesefunkció eselén a 
kreatinin clearance csökkenhet 

Főként 50 év felett a többi cefalosporinhoz ha
sonlóan a cetamandoinál is a szérum karbamid nit
rogén átmeneti emelkedését tapasztalták, amelyhez 
a szérum kreatinin kisfokú emelkedése is társulhat. 

Helyi reakciók: im. inj. a beadás helyén fájdal
mas lehet. ritkán thrombophlebitis előfordulhat. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

- A cetam.andol nem keverhetó össze amino
glikozidokkal, mivel oldatban azokat kicsapja (kémi
ai inkompatibilitás). Ha javallt a cefamandol és 
aminoglikozid kombinált terápia, a két gyógyszert 
külön-külön, más testtájra kell beadni. 
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• Figyelmeztetés 
A terápia megkezdése előtt tájékozódni kell, 

hogy a beteg anamnesisében volt-e gyógyszerérzé
kenység cefalosporinokkal, penicillinnel vagy más 
gyógyszerrel szemben. Részleges keresztallergia 
előfordulhat penicillin és cefalosporin között. 

Penicillin érzékenység esetén csak nagy elővi
gyázatossággal alkalmazható. 

Hirtelen fellépő súlyos túlérzékenységi reakciók 
esetén epinefrin (adrenalin) adására vagy egyéb 
életmentő intézkedésekre tehet szükség. 

lm. alkalmazás eselén az esetleges lidecain túl
érzékenységre figyelemmel kel! lenni. Ez esetben az 

oldószer 3 ml aqua desL pro inj. vagy fiziológiás 
NaCl oldat, ill. a készítmény iv. beadása (megfelelő 
oldószerrel!) javallott. 

Újszülött csecsemöknél a cefalosporinok akku
mulációját figyelték meg. · 

Bár a cefa·mandol ritkán hoz létre változást a ve
semúködésben, ajánlatos a vesefunkció ellenőrzé
se, különösen azoknál a betegeknél, akik magas 
dózisokat kapnak. 

Csökkent vesefunkciójú betegeknek a vesekáro
sodás filértékének megfelelóen az adagolás! csök 
kenteni kell. (lásd Adagolás). 

A cefamandol tartós alkalmazása rezisztens 
mikroorganizmusok elszaporodását eredményezhe
ti, ezért elengedhetetlen a beteg megfigyelése. 

Mint a szisztémásan adott antibiotikumok nagy 
része, a Cefam is okozhat álhártyás colitist. 

Ha a kezelés idején súlyos diarrhoea lépne fel, a 
gyógyszer alkalmazását meg kell szüntetni. A diar
rhoea a kezelést követően hetek múlva is jelentkez
het, és mint az antibiotikum kezeléssei összefüggö 
tünetet kell kezelni. 

Az antibiotikum függő colitis okozója a Clostri
dium-dificile toxinja. A colitis súlyos, tartós diar
rhoea, komoly hasi görcsök jellemzik. Vér és nyálka 
is jelentkezhet. 

Endoszkópos vizsgálat álhártyás colitis! mutat
hat ki. Anticolinerg és antiperisztaltikus gyógyszerek 
ronthatják az állapotot 

Oralis vankomicin hatásos a C-díficife által oko
zott antibiotikumfüggö álhártyás colitis kezelésben . 

Enyhébb esetek, ahol minimális a nyálkahártya 
elváltozás, a gyógyszer79yszerú megszakítására is 
reagálhatnak. Az enyhítő, súlyos esetekig beleértve 
azokat, ahol fekélyesedés vagy álhártya képződés 
van, folyadék, elektrolit- és protein-pótlást kell vé
gezni. (A ko!esztiramin és kolesztipol gyanta in vitro 
megköti a toxin!.) 

A colitis egyéb lehetséges okaival is számolni 
kell. 

Ha a kezelés során felülfertözés fordul elő, meg
felelő intézkedéseket kell tenni. A vizelet álpozív glü
kóz-reakciót adhat Benedict - vagy Fehling-oldattal 
ill. Glinitest tablettával végezve. Ezt Tes-Tape alkal
mazásakor nem észlelték .. 

Álpozitív eredményt adhatnak a proteinuria ki
mutatására szolgáló sav és denaturációs kicsapó
dási tesztek. 

Más szélesspektrumú antibiotikumhoz hasonló
an ritkán hypoprothrombinaemiát okozhat vérzéssei 
vagy anélkül idősebb, legyöngült egyéneken. Ez 
azonnali K-vitamin adásával megszüntethető. 

Hypothrombinaemia létrejöttében nagyobb rizi
kófaktort jelentenek a vérzéses thromboemboliás 
esetek azon betegeknél, akiknek primer vagy 
secunder haemocoagulatiós rendellenességük van 
(thrombocytopenia, thrombopathia, és más 
vérkoagulációs zavarok). Ezeknél a betegeknél 
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ajánlatos a Quick-teszt 2-3 naponkénti elvégzése 
és 10mg/hétK-vitamin alkalmazása. 

A cefamandol alkoholfogyasztás után hányin
gert, hányást és vasomotoros instabilitás! okozhat 
alacsony vérnyomással és a perifériás erek tágula~ 
tával, mivel gátolja az acetaldehid-dehidrogenáz 
enzimet, cefalosporin kezelés után a Coombs
tesztek hamis pozitív eredményt adhatnak,;, .. _ 

Túladagolás esetén görcsrohamok jelentkezhet
nek, elsősorban azokban, akik veseelégtelenség
ben szenvednek. Amennyiben görcsroham jelentke
zik a szer adását azonnal fel kell függeszteni, és kli
nikailag indokolt esetben az antikonvulziv kezelést 
meg kell kezdeni. Haemedialysis csökkenti a szer 
plazma koncentrációját. 

Eltartás. A porampulla feloldás előtt szabahő
mérsékleten tárolandó. 

Feldoldás után szabahőmérsékleten 24 óráig 
tartható el. A feloldott készítményben szabahőmér
sékleten széndioxld keletkezik, a keletkezett túlnyo
mással számolni kell a tárolás során. 
• Megjegyzés: + Fb 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4114 

CE.F'ÓBII:/·J·;•g 5 i~i~kcj~(1x) .. ·<<:•.·<·•·• 
1 ·c~~"2.sl~;:~.9·ime~t;;g<!~J<!• ; , 'i 
,PFI:~~~~~~d?~h::. . . . . . >;t\'fC:!(ód::'J0,1-Q:;:,A;~2 ;~--

Szélesspektrumú félszintetikus cefalosporin an
tibiotikum. Baktericid hatású. Nagyobb mennyiség
ben epével, kisebb koncentrációban a vizelettel vá
lasztódik ki. 
• Hatóanyag 

1 g, illetve 2 g cefoperazonum {nátriumsó formá
jában) porampullánként 
• Javallat 

Cefoperazonra érzékeny mikroorganizmusok 
okozta alsó és felső légúti fertőzések, húgyúti infek
ciók, peritonitis, cholecystitis, cholangitis és más 
intraabdominalis fertőzések, septikaemia, meningi
tis, bör-. lágyrész-. csont- és izületi fertőzések, me
denceúri gyulladások, endometritis, gonorrhoea és 
a nemi szervek egyéb fertőzései. Postoperativ fertó
zések megelőzésére elsősorban hasi, nőgyógy

ászati, cardiovascularis és orthopediai mútétek 
elött. A készítmény az alábbi kórokozók ellen hatá-
sos: 

Gram-pozitív kórokozók 
Staphylococcus aureus, penicillinázt termelő- és 

nem termelő törzsek, Staphy/ococcus epidermidís, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyo
genes, Streptococcus agalactiae, a Streptococcus 
faecatis számos törzse (enterococcusok), a bétahe
molizáló streptococcusok legtöbb törzse. 



Gram-negatív kórokozók 
Escherichia coli, Klebsiella fajok, Enterobacter 

fajok, Citrobacter fajok, Haemaphi/us influenzae 
{béta-laktamáz pozitív és negatív törzsek), Proteus 
mirabilis, Proteus vufgaris. Marganel/a morganii 
(Proteus morganii), Providencia rettgeri (Proteus 
rettge{f), Providencia fajok. Serratia fajok (a S. 
marcescens is). Salmanella és Shigel!a fajok, 
Pseudomonas aeruginosa és egyéb pseudomona
sok, Acinetobacter calcoaceticus néhány törzse, 
Neisseria gonorrhoea e (béta-laktamáz pozitív és ne
gatív törzsek), Neisseria meningitidis, Bordeteifa 
pertussis, Yersinia enterocofitica. 

Anaerob kórokozók 
Gram-pozitív és Gram-negatív coccusok (a pep

tococcus-, peptostreptococcus- és Veiionelia fajok 
is). Gram-pozitív pálcák (beleértve a Clostridium dif
ficile-t, egyéb clostridiumokat, eubacterium- és lac
Iobacillus fajokat), Gram-negatív pálcák (fusobac
terium fajok, a Bacteroides fragilis számos törzse és 
egyéb Sacternides fajok). 

A készítmény több béta-Iaktamázzal szemben 
ellenálló. 
• Ellenjavallat 

Cefalosporinokkal szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: szokásos napi adagja 2-4 g, 12 
óránként egyenlő részekre osztva. Súlyos esetek
ben 8 g, 12 óránként egyenlő részekre osztva, eset
leg napi 12-16 g, 8 óránként egyenlő részekre oszt-
va. 

Szövődménymentes gonococcus-urethrltisben 
a javasolt adag egyszeri 500 mg intramuscularisan. 

A szokásos napi adag (2-4 g) veseelégtelen
ségben is adható, mivel a cetoperazon nem elsó
sorban avesén keresztül választódik ki. Azon bete
gekben, akikben a glomerulus filtráció mértéke 18 
ml/percnél kevesebb, vagy a szérumkreatinin-szin
tjük 350 ~mol/1-nél magasabb, a napi adagja legfel
jebb 4 g !ehet. 

Gyermekeknek és csecsemóknek: 50-200 
mg/ttkg naponta két vagy több egyenlő adagra 
osztva. 8 napnál fiatalabb újszülötteknek a 
gyógyszer csak 12 óránként adható. Súlyos fertőzé
sekben (pl. bakteriális meningitis) a napi adag elér
heti a 300 mg/ttkg-ot is súlyos mallékhatás nélkül. 

Alkalmazás 
Intermittáló infúzió készítés<*or az 1-2 g ható

anyagat tartalmazó ampullát kompatibilis infúziós 
oldattal20-100ml-re kell hígítani és 15-60 percig 
infundálni. Ha aqua destillate pro inj. az oldószer, az 
oldási térfogat maximálisan 20 ml. Folyamatos infú
zió készítésekar g-onként 5 ml aqua dest.pro inj.
ban történő oldás után kell a megfelelő infúziós ol
dalhoz keverni. 

Direkt intravénás injekcióban egyszeri legna
gyobb adagja felnőtteknek 2 g, gyermekeknek 5b 
mg/ttkg. Ezt a mennyiséget annyi oldószerben kel! 
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oldani, hogy az oldat koncentrációja 100 mg/mlle
gyen, és lassan, legalább 3 percig kell beadni. 

lntramuscularis alkalmazáskor az ampulla tartal
mát annyi aqua dest. pro inj.-ban kell oldani, hogy a 
nyert oldat koncentrációja 250 mg/ml legyen (va
gyis:O,S g-hoz 1,7 mR 1 g-hoz 3,5 ml-t kell adni). 
Ha·az oldat koncentrációja 250 mg/ml-nél nagYobb, 
készítéséhez 0,5%-os Lidecain inj. használható. A 
lidokainnal készült oldat opálos lehet. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: maculopapulás ki
ütés, urticaria, eosinophilia, láz. Előfordulásuk aller
giás, illetve penicillinérzékeny betegeken gyako
ribb. 

Vérképzőrendszeri mel!ékhatások: neutrophil 
leukocyták számának csökkenése, tartós kezelés 
eselén reverzibilis neutropenia, a direkt Coombs
teszt pozitíwá válhat, haemoglobin- és haema
tokritérték csökkenése, átmeneti eosinophilia elótor
dulhat A SGOT-, SGPT~ és az alkállfoszfatáz- érté
kek átmeneti emelkedése. Lágy széklet vagy mér
sékelt hasmenés. !v. alkalmazáskor ritkán phlebitis. 
• Gyógyszerkölcsönhatás, 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Penicillinérzékenység és más gyógyszerallergia 
esetén óvatosság ajánlatos. A részleges penicillin 
és cefalosporin keresztallergiára klinikai és 
labortóriumi adatok vannak. 

Az epével nagy mennyiségben választódik ki. 
Májbetegségben és/vagy epeelzáródásban a fele
zési idő a szérumban hosszabb, és a vizelettel tör~ 
ténó kiválasztás fokozódik. Még súlyos májkároso
dás esetén is terápiás kancentráció alakul ki az epé
ben, a gyógyszer felezési ideje viszont 2-4-szeresé
re nő. Epeelzáródás, súlyos májbetegség és egyi
dejűleg fennálló vesekárosodás esetén az adagot 
csökkenteni kell. Ilyenkor a napi adag a 2 g-ot nem 
haladhatja meg. A haemodialysis a felezési időt kis
sé csökkenti, amit a dialysis ideje alatt figyelembe 
kell venni. 

Más antibiotikumokhoz hasonlóan K-vitamin-hi
ányt okozhat. 

A kezelés alatti és az alkalmazást követő 5 na
pon belüli alkoholfogyasztás kipirulást, izzadás!, fej
fájást, tachycardiát okozhat. 

Tartós alkalmazása rezisztens mikroorganizmus~ 
ok el szaporodását erdeményezheti. 

Glükóz kimutatása a vizeletból - Fehling- vagy 
Benedict-oldat alkalmazása eselén - álpozitív reak
ció! adhat. 

Aminoglikozid antibiotikumokkal nem alkalmaz
ható azonos beadási helyen. Keverésük ugyanazon 
fecskendőben vagy amp.-ban, ill. infúziós palack
ban kerülendO. 

Terhes asszonyokon és éretlen újszülötteken 
még nincsenek megfe!elően ellenőrzött vizsgálatok, 
adá?ának előnyeit és lehetséges hátrányait gondo-

san mérlegelni kell. Kis mennyiségben kiválasztódik 
az anyatejjel, ezért a szoptatás ideje alatt csak óva
tosan alkalmazható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3706 {1 g injekció) 

Tsz.: 3707 {2 g injekció) 

CELESTONE O,s•mg tabletta 
(30X; 100ic;) 

SCHERING~PLOUGH/ESSEX CHEMJE: 

·. 

e Hatóanyag 
0,5 mg betemethasonum tablettán kén!. 

• Javallat 

.. 

. 

Endocrin betegségek: primer vagy szekunder 
mellékvesekéreg - elégtelenség, congenitalis mel
lékvese-hyperplasia, nem gennyes thyreoditis és 
malignus tumorhoz társuló hypercalcaemia. 

Rheumás kórképek: arthritis psoriatica, rheuma
toid arthritis, spondylarthritis ankylopoetica, akut és 
szubakut bursitis, akut nem specifikus tenosynovitis 
és akut köszvény adjuváns kezelése. 

Kollagén betegségek: szisztémás lupus erythe
matodes és akut rheumás cardilis exacerbatioja 
vagy fenntartó kezelése. 

syndroma esetében a diurézis fokozása vagy a pro
teinuria csökkentése. 

Egyéb: meningitis tuberculosában kialakult vagy 
fenyegető subarachnoidealls !iquvorút elzáródása, 
egyidejűleg adott megfelelő antituberculotikus ke
moterápia mellett. 
• Ellenjavallat 

·ulcus ventricu!i et duodeni. ,.Osteoporosis. 
Cushing-kór. Thromboemboliás hajlam. Veseelégte
lenség. Súlyos hypertonia. Herpes simplex. 
Varicella. Vakcináció -időtartama. Aktív tbc {látens 
tbc-ben csak tubercu!ostaticumokkal együtt adha
tó). Diabetes mel!itusban csak abszolút indikáció 
vagy feltételezett inzulinrezisztencia kivédésére kell 
adni. Fertőző betegségekben csak óvatosan, speci
fikus kemo-, ill. antibiotikus terápia mel!ett alkalmaz-
ható. 

Terhességben, különösen az első harmadban a 
glükokortikoidok adása relative ellenjavallt, mert ká
rosíthatja a magzatot. 
• Adagolás 

Individuális. 
Átlagos kezdő és fenntartó napi adagok (mg): 

Kezdő Fenntartó 
Rheumatoid artritls és 

másrheumás betegségek 1-2.5 0,5-1,5 
Akut lebris rheumatica 6.-ll szükség sz. 
Disseminált lupus 

erythematodes 3-4,5 1-3 
Status asthmaileus 3,5-4,5 szükség sz. 
Krónikus relracter asthma 3,5 0,5-2,5 
Pollenosis 

( relracter szénanátha) 1,5-2,5 szükség sz. 

Bórgyógyászati betegségek: pemphigus, der
matitis herpetitarmis 9uhring, súlyos erythema 
multiforme (Stevens-'-Johnson-syndroma), der
matitis exfoliativa, mycosis fungoide és súlyos 
psoriasis. 

Allergiás dermalosis 
f. Gyulladásos szembetegségek 

2,5-4,5 szűkség sz. 
2,5-4.5 szükség sz. 

Allergiás állapotok: hagyományos kezelésre 
nem reagáló súlyos allergiás állapotok, mint pl. sze
zonális vagy állandó rhinitis allergica, asthma 
bronchiale, contact dermatitis, atcpiás dermatitis és 
szérumbetegség. 

Szemészeli kórképek: súlyos akut, krónikus al
lergiás és gyulladásos folyamatok, mint pl. allergiás 
conjunctivitis, keratitis, allergiás eredetű cornea
fekélyek, herpes zoster ophthalmicus, irilis és irido
cyclitis, chorioretinitis, elülső szegment gyulladása, 
diffúz hátsó uveitis és chorioiditis, neuritis nervi opti
ci és ophthalmia sympathica. 

Haematologiai kórképek: felnőttkori idiopathiás 
és szekunder thrombocytopenia, szerzett (autoim
mun) haemolyticus anaemia, erythroblastopenia 
(vörösvértest-anaemia) és congenitalis (erythroid) 
hypoplastikus anaemia. 

Onkológiai betegségek: felnőttkori leukemiák és 
lymphomák, valamint gyermekkori akut leukemiák 
palliativ kezelése. 

Oedemás állapotok: idiopathiás vagy lupus ery
tllematodes okozta, uraemiával nem járó nephrosis 
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Bursitis 1 2,5 szükség sz. 

Hosszantartó kezelés után a gyógyszer elha
gyása csak fokozatosan történhet. 
• Mellékhatás 

Psychés zavarok, euphoria, álmatlanság, dep
ressio, folyadék- és elektrolitzavarok, nátrium- és 
folyadékretenció, arra hajlamos betegeken pangá
sos szívelégtelenség, káliumveszteség, hypo
kalaemiás alkalosis, hypertonia. Izomgyengeség, 
szteroid myopathia, osteoporosis. 

Fekély, esetleg perforatióval és vérzéssel, pan
creatitis, hasi puffadás, fekélyes oesophagitis. 

Elhuzódó sebgyógyulás, petechia és ecchymo
sis, erythema az arcon, fokozott izzadás, bőrpró
bákra adott reakció! elnyomhatja. 

ldegíendszeri eredetű görcsök, fokozolt 
intracranialis nyomás papillaoedemával (pseudotu
mor cerebri) általában a kezelés után, szédülés, fej
fájás. 

Menstruációs zavarok; Cushingoid állapot kiala
kulása; gyerekek növekedésének csökkenése; má
sod lagosan a mellékvesekéreg és a hypophysis re-



akciójának elmaradása kOlönösen stressz idején, 
csökkent cukortolerancia; látens diabetes mellitus 
manifesztálódása, cukorbetegek inzulin- vagy orális 
antidiabeticum igényének megnövekedése. 

Hátulsó subcapsularis cataracta, fokozott szem
nyomás, glaucoma, exophthalamus, negatív N-mér
leg (katabolizmus). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
-orális antidiabeticumokkal (hypoglycaemia ve

szélye); 
- anticoagulansokkal (ennek hatása növeked

het); 
- szalicilátokkal (mellékhatásaik összegezódhet

nek, pl. okkult vérzés); 
- diureticumokkal {fokozódó hypokalaemia); 
- barbiturátokkal (hatását csökkenthetik). 

o Figyelmeztetés 
Elfedheti a fertözés egyes jeleit, és új fertőzések 

jöhetnek létre. Csökkenhet az ellenállóképesség, és 
a lokális fertőzések generalizálódhatnak. A huza
mos alkalmazását követő K-Orítés, Na-retenció és 
oedema elkerülésére káliumsót kell naponta alkal
mazni. 

A kúra során rendszeres vérnyomásmérés, vize
let- és székletvizsgálat kívánatos. 

Orális antidiabeticumok, valamint anticoagulan
sok adagját célszerű újra beállítani a kortikoszteroid 
kezelés alatt. 

Cornea perforatio veszélye miatt óvatosan adha
tó olyan betegnek, akinek szemén herpes simplex 
van. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1140 

CELESTONE 4 mg/1111 injel<cjó 
(1 x 1ml; 10 x .1 1111; 5 x 5 ml) ·.· 

SCHERING~PLOUGH/ESSEX~CHEMIE 
ATC·kód:,H02AB01 

• Hatóanyag 
4 mg illetve 20 mg betamethasonum (betameta

zon nátrium-foszfát formájában) {1 ml) illetve (5 ml) 
ampullánként 
• Javallat 

Minden olyan állapot, melyben gyors és erős 
kortikoszteroid hatásra van szükség. 

Mal/ékvesekéreg elégtelenség 
Akut elégtelenség, melyet súlyos stressz (pl. 

mútét vagy trauma) váltott ki. Ilyen ese~ekben azon
nal és a következő 24-48 óra alatt megfelelő időkőz
önként kell adni. 

Relatív elégtelenség, olyan betegeknél akiknél 
intenzív kortikoszteroid terápiát folytattak és akik 

nem kezelhetők orál~san, az orális terápia visszaállí
tásáig. 

Pre- és postoperatív állapotokban, példáu!: elő
zetesen tartós szteroid kezelésben részesült bete
gek mútétekor profilaktlkusan. Postoperatív shock
ban kiegészítő kezelésként ha a hagyományos ke
zelés eredményte_len. 

Kétoldali adrenalectomia vagy hypophysecto
mia efókészítésekor, illetőleg a mútét után megfele
lő időközönként a szubsztituciós kezelésben. Ekkor 
a kezelést fokozatosan csökkenő adagolással kell 
végezni a fenntartó o~ális terápia megkezdéséig. 

Shock 
Haemodinamikai shock eselén adjuvánsként, 

amikor a megfelelő haemodinamikai állapot vissza
állítása a szokásos nemszteroid kezeléssei (pL vér 
és vasoconstrictorok adásával) nem oldható meg. 

Endotoxin (septikus) shockban nem helyettesíti 
az antibacteriális kezelést. de a nagyadagú, inten
zív hatású Celestone kiegészíti a kezelést. 

Agyoedema (megemelkedett intracranialis nyo
más) esetében az agyi gyulladásos folyamatokat 
szuppresszálja. Csökkenti vagy megelőzi az agyi 
oedemát, amelyet sebészi vagy más agyi trauma, 
elsődleges vagy metastatikus rosszindulatú folya
matok váltanak ki. 

Vesetranszplantáltaknál: mind az akut. mind a 
késői kilökődés megelőzésére a szokásos kezelés
sei együtt. 
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Transzfúziós szövódmények: Elsősorban olyan 
betegeknek prophylaxisban, akiknél korábbi transz
fúziók során szövődmények előfordultak és ezeket 
antihisztaminokkal nem lehetett befolyásolni. Már 
meglevő transzfúziós szövődmény kezelésére. 

Akut thyreoditis és thyreotoxikus krízis: kezelé
sére nagy adagokban. 

Mozgásszervi betegségekben: Akut állapotok
ban vagy krónikus betegségek akut fellángolásá
ban. !ntraarticularisan rheumatoid arthritisben, 
osteoarthritisben, traumás arthritisben és akut kösz
vényes arthritisben, ha a betegség egy vagy egyné
hány ízületre korlátozódik, orális kortikoszteroid 
vagy ACTH terápia kiegészítésére, ha szisztémás 
kortikold kezelés során a betegség akutan fellángol, 
ortopéd sebészetben izületi deformitás korrekciójá
nál, ha a szisztémás kezelés kortikoszteroiddal vagy 
ACTH-val ellenjavatit pl. peptikus fekélyben, psy
chosisban stb., ízületi deformitások fizioterápiás ke
zelésének kiegészítésére. 

Lágyrész megbetegedések: A bursitis vala
mennyi fOrmája, fibmsitis, tendinitis, tendosynovitis, 
myositis, gyulladt tyúkszem eselén lokális kezelés
ben. 

Tetanusz: Kiegészíti aszokásos antitetanusz te
rápiát. 

Hyalin membrán syndroma: Fontos szerepet ját
szik koraszülöttek hyalin membrán betegségének 
megelőző kezelésében az anyának adva a szülés 

előtt. A betegség kezelésére a szülés után nem ja
vallt. Eclampsiában, raeeclampsiában vagy placen
ta károsodásban a terhes anyának nem adható 

Egyéb javallatok. Akut allergiás állapotok (ana
phylaxiás shock, allergiás ~yógyszerreakciók, akut 
urticaria, akut angioneurotikus oedema, status asth
maticus). 

Szembetegségek {iridocyclitis, uveitis anterior 
és posterior, iritis, súlyos akut conjunctivitis). 

Krupp és diphteria, antibacteriális kezeléssei 
együtt. 
o Ellenjavallat 

A kortikaid kezelés szokásos elfenjavallatai. 
Szisztémás gombás betegségek, ulcus veniriculi és 
duodeni, psychosis, osteoporosis. Lokális alkalma
zása kificamodott ízületbe, fertőzött területre vagy 
intervertebralis térbe ellen javallt. 
o Adagolás 

Adható im., valamint lokálisan a javallattól füg
góen. Veszélyhelyzetben intravénásan adandó. 

A szokásos kezdő adag 1-2 ml intravénásan 
(4-8 mg) lassan, 1 perc alatt beadva. Ha szüksé
ges, maximálisan egyszeri adagként 5 ml is adható 
egyszerre. A kezdő adag 3-4 órás időközökben 
ismételhető. Ha a javulás bekövetkezett, általában 
0,5 ml {2 mg) a megfelelő további adag. 

Agyoedemában 
0,5-1 ml (2-4 mg) beadása után objektív és 

szubje~tív javulás figyelhető meg. 
Kámában aszokásos adag napi 4-szer 0,5-1 ml 

(2-4 mg) injekclóban. Egyéb esetekben az alkalma
zott adag napi 4-szer 0,5-3,0 mg orálisan. Az adag 
egyénileg állapítandó me9·a tünetek súlyossága és 
a beteg általános állapota alapján. 

Vesetranszplantációban 
Az akut vagy késői k-ilökődés első jelénél a kezM 

dó adag 15 ml intravénásan infúzióban az első 24 
órában. 

Egyéni mérlegelés alapján minimális adagvál
toztatás lehetséges, egyébként a szokásos további 
adagolás a kilökódési krízis egyes napjain a követ
kező: 

1. nap 60 mg (15,0 ml) 
2. nap 50 mg (12,5 ml) 
3. nap 40 mg (10,0 ml) 
4. nap 30 mg {7,5 ml) 
5. nap 24 mg {6, 0 ml) 
6. nap 20 mg (5,0 ml) 
7. nap 16 mg (4,0 ml) 
8. nap 12 mg (3,0 ml} 
A 9. napon áttérés orális Celestone adásra, napi 

12 mg az adag több részre elosztva a nap folya
mán. 

A 10. napon és utána az adag csökkenthető na
pi 1-1,5 mg fenntartó adagig. 

Infúzióban izotóniás nátrium-klorid vagy glukóz 
oldatban adható. Az injekciót a felhasználáskor kell 
a hígító alapinfúzióhoz adni. Ha azonnal nem kerül 
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felhasználásra, hűtőszekrényben 24 órán át tart
ható. 

Transzfúziós szövódményeknél 
Prophylaxisként 1 vagy 2 ml-t {4-8 mg) kell adni 

intravénásan közvetlenül transzfúzió előtt. Az injek
ció vérrel semmiképpen nem keverhetó! 

Ismételt transzfúziónál - ha szükséges - legfel
jebb négyszeres adag adható 24 óra alatt.:--··-

Mozgásszervi megbetegedésekben lokálisan az 
ajánlott adagok a következők: 
nagy izületek (csípő) 
kis izületek 
bursa 
ínhüvely 
helama (bőrkeményedés, tyúkszem) 
lágy részek 
ganglion 

Tetanuszban 

0,5-1,0 ml 
0,2-0,5 ml 
0,5-0,75 ml 
0,1-0,25 ml 
0,1-0,25 ml 
0,5-1,5 ml 
0,25-0,5 ml 

Aszokásos adag napi 25 mg {6,25 ml) injekció
ban, tablettában vagy a kétféle adagolás kombiná
lásával. 

Hyalin membrán syndromában 
Ha a 32. terhességi hét előtt fájás indulna meg 

vagy szövódmények miatt a koraszülés a 32. hét 
előtt elkerülhetetlen, a szülés megindulása előtt 

1-1,5 ml adandó im. 12 óránként 24-48 órán ke
resztül. Szükséges, hogy a kezdő adagot legalább 
24 órával (ideálisan 48-72 óra) aszülés előtt kapja 
meg a beteg, hogy a kortikoszteroid hatás kifejlód
hessen. (A fenti kezelés indokoltsága a 32. hét után 
vitatott.) 

Fent részletezett profilaktikus adása indokolt ak
kor is, ha ismert a magzat csökkent lecitin/sphyn
gomyelin aránya {vagy a magzatvíz csökkent stabi
litási tesztet mutat). 

Subconjunctivafisan 
Aszokásos adag 0,5 ml, a szemnyomás ellenőr

zése mellett. Ha ismételt adag szükséges, a szem
nyomást és a lencse állapotát ismételten ellenőrizni 
kell. Ha a beteg családjában glaucoma előfordult 
vagy a szemnyomás már kezdetben emelkedett 
volt. az orvos mérlegelje a haszon/kockázat arányt. 
o Mellékhatás 

A glükokortikoíd kezelés szokásos me!lékhatá
sai. Rendszerint nem súlyosak és előfordulásuk nem 
gyakori, mérsékelhetők vagy megszüntethetők az 
adag csökkentésével (általában nem szükséges a 
kezelés megszüntetése). Nátrium és folyadék reten
ció, fertőzések iránti fogékonyság fokozódása, her
pes simplex, fejfájás, pUffadás, Cushingoid holdvi
lágarc, hevülés, melegérzés, szédülés, feledékeny
ség, idegesség. Psychés zavarok, euphoria, álmat
lanság, hangulati ingadozás, személyíség változá
sok, súlyos depressio valódi psychotikus manifesz
tációja, psychés labilitás. Köhögés, tremor, viszke
tés, epigastrikus fájdalom, stress fekély, gastroin
testinalis vérzés, késleltetett sebgyógyulás, éhezési 



vércukor növekedés, az injekció helyén égő érzés 
és fájdalom. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt. 
o Figyelmeztetés 

Injekciós kezelést csak kortikaid kezelésben já
ratos szakorvos végezzen! 

A lehető legkisebb adagokat kell alkalmazni és 
ha az adag csökkentése indokolt, mindig fokozato
san kell végezni. 

Kortikoszteroid kezelésben levő, stressznek ki
tett betegeknek a stressz helyzet előtt, alatt vagy 
után, emelt adagú és gyorsan ható kortikoszteroid 
adása javallt. 

A kortikoszteroid elfedheti a fertőzések egyes je
leit és a kezelés során új fertőzések léphetnek fel. 
Csökkenhet az ellenállóképesség és a lokális fertó
zések generalizálódhatnak. 

Tartós kezelés során kialakulhat hátulsó subcap
sularis cataracta és glaucoma a látóideg esetleges 
károsodásával. Nőhet a szem gombás fertőzésének 
veszélye. 

Kortikoszteroid kezelésben - kOlönösen magas 
adagok eselén - bárányhimlő elleni és egyéb 
vakcináció! nem szabad végezni neurológiai komp
likációk veszélye és az antitest reakció hiányamíatt 

Aktiv tuberculosisban nem adható, fulmináns 
vagy disszeminált tuberculosisban csak antituber
culoticumokkal együtt. Ha látens tuberculosisban 
kortikoszteroid javallt. a beteg szigorú megfigyelése 
szükséges. Ezen betegek tartós kezelésekor kemo
prophylaxis indokolt. Mivel ritkán anaphylaxiás reak
ciók előfordulhatnak, megfelelő előzetes óvintézke
déseket kell tenni, ha a beteg kórtörténetében 
gyógyszerallergia szerepel. 

Nagy adagok emelhetik a vérnyomást a nátrium 
és vízretenció!, fokozhatják a kálium és kalcium ki
választást. Nátriumszegény diétára és kálium pót
lásralehet szükség. 

A Celestone kevésbé okoz nátrium- és víz reten
ciót. mint a többi glükokortikoid, ezért azoedemánál 
és hypertensionál kevésbé nyilvánvaló mellékhatá
sokat is figyelni kell. 

Gyógyszer okozta másodiagos mellékveseké
reg elégtelenség az adag fokozatos csökkentésével 
kezelhetó. Ez a relatív elégtelenség hónapokig fen
nállhat a kezelés megszakítása után, ezért ezen idó 
alatt siress-helyzetben a hormon kezelést vissza kell 
állítani. 

Mivel a mineralokortikoíd szekréció károsadhat 
egyidejűleg sót és/vagy mineralokortikoidot kell adni: 

A kortikoszteroidok hatása fokozott hypothyreo
sisos és cirrhosisos betegekben. 

Cornealis perforáció veszélye miatt óvatosan 
adandó olyanoknak, akiknek sz emén·· herpes sim
plex fertőzés van. 

Hypoprothrombinaemiában kortikaid kezeléskor 
acetilszalicilsavat óvatosan kell adni. 
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Szteroidok óvatosan adandók: nem specifikus 
uicerativ colitisben (perforáció veszélye miatt), tá
lyog vagy pyogen infekció esetén, diverticulitisben 
friss intestinalis anastomosisokban, aktív vagy lá~ 
tens peptikus fekély esetén, veseelégtelenségben, 
magas vérnyomás, osteoporosis és myasthenia 
gravis esetén. 

Terhességben, szapiatás idején, valamirit 
reproduktív korban levó nőknél a kezelés ha· 
szon/kockázat arányát alaposan mérlegelni kell. 
Olyan anyák csecsemóin, akik a terhesség alatt je
lentékeny adagú kortikoszteroidot kaptak, gondo
san figyelni kell a hypoadrenalismus jeleit. Csecse
mők és gyermekek tartós kortikoszteroidok kezelé
se eselén növésüket és fejlődésüket figyelemmel 
kell kísérni. 

Kortikoszteroidok intraarticularis adása sziszté
más és lokális hatásokat okozhat. 

Izületi folyadék vizsgálata szükséges a szepti
kus folyamatok kizárására. 

Fokozódó fájdalom lokális gyulladással kisérve 
az izületi mozgások további korlátozottsága, láz: 
rossz közérzet, septikus arthritises folyamatra utal. 
Ilyen esetekben - ha a sépsis fennáll - megfelelő 
antibacteriális kezelést kell végezni. 

Lokális injekció előzőleg fertőzött ízületbe való 
adását kerülni kell. 

lntramuscularis alkalmazáskor a gyógyszer las
súbb abszorpciójával számolni ke!l. 

Cukorbetegek fokozottabb ellenőrzése a keze
lés alatt ajánlatos. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjeg_yzés: + + V Sz (1 ml-es injekció) 

Fb {5 x 5 ml injekció) 
• Törzskönyvi szám: K - 976 

·· i~lf1)1ábliiit~I~o~~ 6'6~rt · 
l 'cYANA~ID-cE~~A~~c • ;ATCi<ó:,.]\JQ:AO~ 

e Hatóanyag 
Retinaium aceticum + béta-karatinum 5000 NE 

toco-pherolum aceticum 30 NE, acidum ascorbicurr: 
60 mg, acidum falicum 400 J.IQ, thiaminium nitricum 
1,5 mg, ribafiavinum 1,7 mg, nicotinamidum 20 mg, 
pyridoxinium chioratum 2 mg, cyanocobalaminum 
6 ).IQ, ergocalciferolum 400 NE, biotinum 30 ).IQ, 

acidum pantelhenicum 10 mg, phytomenadionum 
~5 J.IQ, calcium 162 mg, phosphorum 125 mg, 
10dum 150 J..lg, ferrum 18 mg, magnesium 100 mg, 
cuprum 2 mg, zincum 15 mg, manganum 2,5 mg, 
kalium 40 mg, chlorum 36,3 mg, chrarnium 25 ).IQ, 

molybdenum 25 ).IQ, selenium 25 J.l.Q, nickelum 5 p.g, 

stannum 10 J.IQ, sillcium 2 mg, vanadium 10 J.!Q, 

borum 150 ).IQ tablettánként. 
• Javallat 

Vitamin-. és ásványianyag-hiáriyállapo!ok, idős
korban a sze~ezet ellenálló képességének fokozá
sa, betegségek és műtétek utáni lábadozás, speci
ális fogyókúrás diéta eselén vitamin- és ásványi
anyag pótlás. 
o Ellenjavallat 

Veseelégtelenség, felszívódási zavarokkal járó 
bélbetegségek. 
e Adagolás 

Felnófteknek napi egy tabletta. 
e Figyelmeztetés 

A-, D-, E- vagy K-vitamin egyidejű szedése ese
lén a Centrum tabletta vitamintartalma a felhalmozó
dás lehetőségemiatt figyelembe veendő. 

A ribafiavin a vizeletet sárgára festheiL 
Eltartás: szobahömérsékleten. 

• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K -1768 

CENTRUM JR.· + IFlÓNrá~ó\~l)leltll 
(6ox) 

Négyféle, különböző gyümölcsaramával ízesí
tett, különbőzó színü enyl)én édesített rágótabletta. 
• Hatóanyag 

retinaium aceticum SODO NE, tocopherolum 
aceticum 30 NE, acidum ascorbicum 60 mg, 
acidum falicum 400 f.I.Q, thiaminium nitricum 1,5 mg, 
ribafiavinum 1,7 mg, nicetinamid um 20 mg, pyridox
inium chioratum 2 mg, cyanocobalaminum 6 119. 
ergocalciferolum 400 NE, biotinum 45 J.lg, acidum 
pantothenicum 10 ).IQ, phytomenadionum 10 mg, 
calcium 108 mg, phosphorum 50 mg, iodum 150 Jlg, 
ferrum 18 mg, magnesium 40 mg, cuprum 2 mg, 
zincum 15 mg, manganum 1 mg, chrarnium 20 J.lQ, 
molybdenum 20 !l9 tablettánként: 
e Javallat 

Vitamin- és ásványianyag-hiányállapotok, be
tegség utáni lábadozás, kimerültség, étvágytalan
ság. 
o Ellenjavallat 

Veseelégtelenség, felszívódási zavarokkal járó 
bélbetegségek 
e Adagolás 

2-4 éves korig naponta Y2 tablettát, 4 éves kor 
felett naponta 1 tablettát kell összerágva bevenni. 
• Figyelmeztetés 

A-, O-, E- vagy K-vitamin egyidejű szedése ese
tén a Centrum J r. +l ron tabletta vitamintartalma a fel-
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halmozódás lehetőségemiatt figyelembe veendő. A 
ríboflavin a vizeletet sárgára festheti. 

A készítmény vasat tartalmaz, amely nagy adag
ban a gyermeknek káros lehet, ezért a szülót figyel
meztetni kell, hogy a tablettát a gyermekek elől zár
jael. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K-1769 

Négyféle, különbözó gyümölcsaramával ízesí
tett, különböző színú enyhén édesített rágótabletta. 
• Hatóanyag 

Retinaium aceticum 5000 NE, tocopherolum 
aceticum 30 NE, acidum ascorbicum + natríum 
ascorbicum 300 mg, acidum falicum 400 J..lQ, thi· 
aminium nitricum 1,5 mg, ribafiavinum 1,7 mg, nicoti
namidum 20 mg, pyridoxinium chioratum 2 mg, 
cyanocobalaminum 6 J.LQ, ergocalciferolum 400 NE, 
biotinum 45 J-19, acidum pantothenicum 10 mg, phy
tomenadionum 10 J.lg, calcium 108 mg, phospho
rum 50 mg, iodum 150 J..lQ, ferrum 18 mg, magne
sium 40 mg, cuprum 2 mg, zincum 15 mg, man
ganum 1 mg, chrami um 20 J..l9, molybdenum 20 11g 
tablettánként. 
• Javallat 

Vitamin~ és ásványianyag~hiányá!lapotok, be
tegség utáni lábadozás, kimerültség, étvágytalan
ság, a szervezet ellenállóképességének fokozása. 
• Ellenjavallat 

Veseelégte!enség, felszívódási zavarokkal járó 
bélbetegségek. 
e Adagolás 

2-4 éves korig naponta Y2 tablettát, 4 éves kor 
felett naponta 1 tablettát kell összerágva bevenni. 
• Figyelmeztetés 

A-, D-, E- vagy K-vitamin egyidejű szedése ese
lén a Centrum Jr. +Extra C tabletta vitamintartalma a 
felhalmozódás lehetősége miatt figyelembe veendő. 
A ribafiavin a vizeletet sárgára festheti. 

A készítmény vasat tartalmaz, amely nagy adag
ban a gyermeknek káros lehet. ezértaszülőt figyel
meztetni kell, hogy a tablettát a gyermekek elói zár
ja el. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 1770 



CENTRUM JR. EXTRACALCIUM 
rágóíabletta (60x) 

CYANAMID'LEDERLE 

ATC kód:'-A11AA03 

Négyféle, különbözó gyümölcsaromával ízesí
tett, különbözó színú, enyhén édesített rágótab
letta. 
e Hatóanyag 

Retinaium aceticum SODO NE, tocopherolum 
aceticum 30 NE, acidum ascorbicum 60 mg, 
acidum falicum 400 )-IQ, thiaminium nitricum 
1,5 mg, ribafiavinum 1,7 mg, nicotinamidum 20 mg, 
pyridoxinium chioratum 2 mg, cyanocobalaminum 
6 )-IQ, ergocalciferolum 400 NE, biotinum 45 JlQ, 
acidum pantothenicum 10 mg, phytomenadionum 
10 IJQ, calcium 160 mg, phosphorum 50 mg, 
iodum 150 lJQ, ferrum 18 mg, calcium 40 mg, 
cuprum 2 mg, zincum 15 mg, manganum 1 mg, 
chrarnium 20 JlQ, molybdenum 20 JlQ tablettán
ként 
e Javallat 

Vitamin- és ásványianyag-hiányállapotok, be
tegség utáni lábadozás, kimerültség, étvágyta
lanság, a szervezet ellenállóképességének foko
zása, tejszegény táplálkozás (tejallergia) esetén 
kalciumtartalma a fejlődő szervezet számára elő
nyös. 
e Ellenjavallat 

Veseelégtelenség, fokozott kalciumürítéssei járó 
vesekövesség. 
• Adagolás 

2-4 éves korig naponta Y2 tablettát. 4 éves kor 
felett naponta 1 tablettát kell összerágva bevenni. 
e Figyelmeztetés 

A-, D-, E- vagy K-vitamin egyidejű szedése 
esetén a Centrum Jr. + Extra Calcium tabletta vita
mintartalma a felhalmozódás lehetősége miatt fi
gyelembe veendő. 

A ribafiavin a vizeletet sárgára festheti. A ké
szítmény vasat tartalmaz, amely nagy adagban a 
gyermeknek káros lehet, ezért a szülőt figyelmez
tetni kell, hogy a tablettát a gyermekek elől zárja el. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1771 
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CEOÍ:AT rá!JÓ!~bh~tta(20x) 

A készítmény hatóanyaga a dimetikon, mely ké
miailag semleges, bélból nem szívódik fel, sziszté
más hatása nincs. A bélben megváltoztatja a gázo
sadott béltartalom felületi feszültségét. a szabaddá 
váló gáz jelentős részét reszorbeálja. 
e Hatóanyag 

eo mg dimeticonum-1000 rágótablettánként. 
e Javallat 

Fokozott gázképződés és gázfelszaporodás a 
gyomor-bél tractusban {meteorismus), gastrointesti
nalis panaszok (puffadás, teltségérzet), Roemheld
syndroma. 

Műtét utáni gázképződés. 
Hasi diagnosztikus vizsgálatok elókészítéséhez, 

a gázárnyékok csökkentése céljából (sonographia, 
röntgen), gastroscopiánál a .zavaró habképződés 
megszüntetésére. 
• Ellenjavallat 

Jelenleg nem ismert. 
• Adagolás 

1-2 rágótabletta naponta étkezések után, ill. le
fekvés előtt. 

A rágótablettát alaposan szét kell rágni, esetleg 
kevés folyadékkal leöblíteni. 

Hasi diagnosztika előkészítéséhez 
A felvételt megelőző két napon 3-4-szer 2 rágó

tablettát, a felvétel napjának reggelén éhgyomorra 2 
tablettát kell szétrágva bevenni, esetleg kevés folya
dékkal leöblíteni. 

Gastroscopia előkészítéséhez röviddel a vizsgá
lat előtt két rágótablettát kell szélrágás után lenyelni 
és kevés folyadékkalleöblíteni. 
• Mellékhatás 

Konzerválószerként p-hidroxi-benzoesav-ész
tert tartalmaz, mely allergiás reakciót válthat ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- antacidokkal (különösen az alumínium-hidro

xid és magnéziumkarbonát csökkenti a dimeticon 
habzásgátló hatását) 
e Figyelmeztetés 

A rágótablettát alaposan szét kell rágni, esetleg 
kevés folyadékkalleöblítve kelilenyeln i. 

Allergiás reakciónál kortikoszteroid adása ·szük
séges. 

Eltartás: szobahómérsékleten_ 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1366 

CEOLAT-EGIS rágótabletta (20x) . 

EGIS ATCkód:·Í\020 AD.1. 

A szöveges részt lásd KALI CHEMIE készít
ménynéL 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 377 5 

CEPHALEXIN granulátum .. 
sziruphoz (30 g) 

PHARMACHIM 
. · .. 

ATC·kód:-J010\t\Q1 

e Hatóanyag 
1 ,5 g cefalexinum {cefalexinum monohydra

tum alakjában) üvegenként, 60 ml szirup készíté
séhez. 
e Javallat 

Cefalexinre érzékeny kórokozók által kiváltott 
fertőzések. 

A húgy-ivarrendszer fertőzései: akut és krónikus 
pyelonephritis, cystitis, urethritis, prostatitis, mellék
hEire gyulladás. 

Légúti fertőzések: akut és krónikus pneumonia, 
bronchopneumonia, bronchitis, otitis media. 

Bór és lágyrész fertőzések: tályog, phlegmone, 
fistula, bőrgennyedés. 

Alkalmazható továbbá érzékenységi vizsgálat 
után A-csoportba tartoJó streptococcus törzsek, 
pneumacoccus és staphylococcus törzsek (peni
cillinrezisztens staphylococcus törzsek is), valamint 
H. influenzae, E coli és Klebsiella által okozott 
egyéb fertőzések esetén is. 

A Pseudomonas aeruginosa a készítménnyel 
szemben rezisztens. 

Allergiás reakciók: viszketés, csalánkiütés, ilyen 
esetekben a gyógyszer szedését abba kell hagyni. 

A szájüreg, az analis és genitális tájék gombás 
felülfertózódése. Ritkán eosinophilia, a szérum
transzamináz értékek kismértékű emelkedése. 
• Figyelmeztetés 

Csak állandó orvosi ellenőrzés mellett alkalmaz
ható. A vérkép, májfunkció és vesefunkció_e!lenör-
zése ajánlatos. -- ---

Penicillinallergia esetén a penicillin-cefalosporin 
keresztallergia Iehetásége miatt óvatosan (megfi
gyelés mellett, bórpróba után) kell alkalmazni! 

Elégtelen veseműködés esetén óvatosan, állan
dó megfigyelés és laboratóriumi ellenőrzés mellett 
adható, és az adagokat megfelelóen csökkenteni 
kell. 

Tartós alkalmazás rezisztens mikroorganizmus
ok elszaporodását eredményezheti. A kezelés alatt 
pozitív Coombs vizsgálati eredmény előfordulhat, 
továbbá a glükóz kimutatása a vizeletból - Fehling 
vagy Benedict oldat, ilL rézszulfát tabletta alkalma
zásaesetén-ál pozitív reakciót adhat. 

Eltartás: Az elkészített szuszpenzió 1 O napon át 
hűtőszekrényben- befagyástól védve- tartandó. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K - 10 43 

cl::I'!I.Jc;AL illiel<c;;ó (i o xt:2ai!IY 
CER09'Aí.t~61e~a'(~Öx)'' :.:;. • •••• •• 
, .. ~WJJ·;\ \ ;:;:·::J .. :.: __ .. _- ; -- :. ><" .. :'AtG· köcí:;;.xö3F:-AÖ1 

e Ellenjavallat . 

A metoklopramid egy elsódlegesen centrális tá
madáspontú dopamin antagonista. Gátolja a 
dopamin által kiváltott gyomorsimaizom relaxáció!. 
A hatásmechanizmusban a dopaminerg közvetítés 
mellett a kolinerg receptorok is szerepet játszanak. 

Fokozza a gyomor-bél traktus mctilitását Az al
só oesophagus sphincter tónusának fokozásával és 
az oesophagus peristaltikus hullám kontrakciós ere
jének növelésével csökkenti az oesophagealis 
refluxot 

Cefalosporin túlérzékenység. 
• Adagolás 

A granulatumhoz 40 ml frissen forralt és lehűtött 
vizet kell önteni(= 4 méróedény a 10-es jeiig feltölt
ve), majd erőteljesen (kb. 4-5 percig) rázogatni, míg 
homogén szuszpenzió nem képzódik.1 O ml szusz
penzió 250 mg halóanyagat tartalmaz. 

Csecsemák és gyermekek szokásos napi adag
ja a fertözés súlyosságától függően 25-.S0-1 OD 
mg/ttkg 4--6 részletre elosztva. A kezelés időtartama 
7-14 nap. 

Célszerli a terápiát az első egy-két napon maga
sabb adagokkal kezdeni, melyek a következő na
pok során- a javulás mértéke szerint- csökkenthe
tök. 
e Mellékhatás 

Szédülés, fejfájás, émelygés, levertség, hányás, 
hasmenés, ·hasi fájdalmak, emésztési zavar. 
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Antiernetikus hatását a kemoreceptor-Irigger zó
na ingerküszöbének emelésével fejti ki. 

Fokozza a prolactinsecretiót és átmenetileg 
emeli a szérumaldoszteron szintet. 

Az. állatkísérletek szerint nagy adagokban alkal
mazva gátolja a perifériás 5-HT receptorokat. Orális 
adagolás! követően gyorsan felszívódik, átjut a vér
agy gáton, kiválasztódik az anyatejjel. MegközeUtO
leg 30%-ban kötódik a plazmafehérjékhez; a bio
hasznosulás 60-80%-os. Plazma felezési ideje 3-5 
óra, csökkent vesemúködés esetén kb. 14 óra. A 
beadott mennyiség kb. 85%-a a vizelettel választó
dik ki. 



e Hatóanyag 
10 mg metoclopramidium chioratum tablettán

ként, ill. ampullánként (2 ml). Az injekciós oldat 
0,5 g nátrium-szulfitat is tartalmaz. 
e Javallat 

A gastroduodenum mctilltás zavarai (pl. gyo
moridegesség, gyomorégés, reflux oesophagitis, 
funkcionális pylorus szúkület, diabeteses gastro
paresis), émelygés, hányinger, különböző eredetű 
hányás (pl. máj-, vesebetegségek-, koponya- és 
agyi sérülések-, migrén-, vagy gyógyszer okozta) 
kezelése, a duodenum és a jejunum szondázásá
nak megkönnyítése, a gyomorürülés és a vékony
bélpasszázs meggyorsitása gyomor és vékonybél 
röntgenvizsgálat esetén. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag, ill. nátrium-szulfit iránti túlérzékeny
ség, asthma bronchiale, phaeochromocytoma, me
chanikus ileus, gyomor- és bé!Vérzés, prolaktin
dependens tumorok, epilepszia és extrapyramidális 
eredetű mozgászavarok, terhesség első trimestere 
(lásd Figyelmeztetés), szoptatás. 
e Adagolás 

Felnőtteknek a legnagyobb egyszeri adag 10 mg 
(1 tabi., vagy 1 amp.), a legnagyobb napi adag 
30--40 mg (3-4-szer 1 tabi., ill. 3-4-szer 1 amp.). 

Gyermekeknek 3 éves kortól a legnagyobb egy
szeri adag O, 1 mg/ttkg, a legnagyobb napi adag 0,5 
mg/ttkg. 

A tablettákat étkezés előtt ke!! bevenni. 
Az injekciót im. vagy lassan iv. kell beadni. 
Májelégtelenség eselén fokozott elővigyázatos-

sággal, az adag csökkentésével alkalmazható. 
Veseelégtelenség esE?tén az adagot a kreatinin 

elearanea függvényében kell csökkenteni: 

Kreatinin clearance 

1l--60 ml/min 

<10 ml/mln 

Adag 
naponta 15 mg (egyszer 10 mg 
és egyszer 5 mg) 

naponta egyszer 10 mg. 

Cytostatikus kemoterápia okozta hányáscsíl/apí
tás: 

- 2 mg}ttkg fél órával a kemoterápia megkezdé
se előtt, majd 1 ,5, 3,5, 5,5 és 8,5 órával a kemoterá
pia befejezése után rövid ideig tartó (15 perc) infú
zióban vagy 

-0,5-1 mg/ttkg/óra adagban 2 órával a kemote
rápia megkezdése elótt, majd 0,25-0,5 mg/ttkg/óra 
adagban a kemoterápia befejezése után 24 órán át. 
A:z injekciós oldat Ainger vagy 0,9% nátriumklorid in
fúziós oldatokkal hígítható. Rövid ideig tartó (15 perc) 
infúzió esetén az injekciós oldatot 50 ml kompatibi
lis infúziós oldattal (lásd elóbb) hígítvakell beadni. 
• Mellékhatás 

Álmosság, fáradtság, fejfájás, szédülés. Ritkán 
agranulocytosis, májenzimszint emelkedés; töként, 
gyermekek esetén dyskinetikus syndroma (a fej-, 
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váll- és nyak környéki izmokon akinesia, dystonia, 
szemhéjgörcs), mely a kezelés megszakitását köve
tően néhány órán belül megszűnik. Nagy adagok al
kalmazásakor szorongás, agitatio, hasmenés, idős 
betegek esetén parkinsonismus és késői dyskinesia 
fordulhat elö. 

Tartós kezelés során a prolactinszint emelkedé
se következtében- gynaecomastia, galactorrhoea, 
menstruatios zavarok jelentkezhetnek. Igen ritkán 
újszülöttekben {különösen koraszüföttekben) 
methaemoglobinaemiát észleltek. Intravénás injek
cióban történő alkalmazásakor vérnyomásesést 
okozhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

MAO bénítókkal egyidejűleg nem alkalmazható. 
A metoklopramid a gyomor-bélmoti!itás megvál

toztatásával más, egyidejűleg alkalmazott gyágy
szerek felszívódását lassíthatja {cimetidin, digoxin), 
illetve meggyorsíthatja {egyes antibiotikumok, 
acetilszalicilsav, paracetamol, mexiletin, litium, alko
hol). 

óvatosan adható együtt: 
- anticholinerg hatású gyógyszerekkel (csök

kenhet a metoklopramid hatása); 
- apamartinnal {központi idegrendszeri mallék

hatás fokozódás); 
- bromokriptinnel ( adagjának módosítása válhat 

szükségessé); 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal 

(sedatív hatás fokozódás); 
- ciklosporinnal (a plazma ciklosparin kancent

ráció ellenőrzése ajánlott); 
- extrapiramidális tüneteket kiváltó gyógysze

rekke!; 
- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkel (hepoto

toxicitás fokozódás veszélye); 
-levodopával, pergoliddal (hatáscsökkenés); 
- szukcinilkolinnal (adagjának csökkentése vál-

hat szükségessé). 
A triciklikus, vagy sympathomimetikus antide

presszánsokkal történő kezelés beállítása legalább 
2 héttel előzze meg a metoklopramid adását. 
• Figyelmeztetés 

Megfelelő tapasztalat hiányában a terhesség 
második és harmadik trimeszterében csak az 
elöny/kockázat arány szigorú mérlegelésével alkal
mazható. 14 éven aluli gyermekeknek csak nagyon 
indokolt esetben adható. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom· 
mértéke. 

A kezelés alatt alkohol fogyasztása tilos. 
Túladagolás esetén kevésbé súlyos esetben a 

metoklopramid adagolás beszüntetése után a tüne
tek 24 órán belül visszafejlődnek. Az intoxikáció sú
lyosságától függöen a beteget tüneti és szupportív 

terápiában kell részesíteni. Az extrapiramidális moz
gászavarok biperiden 2,5-5 mg-os felnőtt adag ban, 
ill. 0,04 mg/ttkg gyermek adagban történő lassú iv. 
alkalmazásával ellensúlyozhatók. Nyugtatóként 
diazepam javasolt. Methaemoglobinaemia esetén 1 
mg/ttkg metiténkéket kell lassan iv. beadni. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1048 (injekció) 

K- 1047 (tabletta) 

CETAPRED szernkenőcs (:i,S. g) 

AL CON 

Steril. helyileg alkalmazható szemkenöcs, amely 
antibakteriális szert és mellékvesekéreg-szteroidot 
tartalmaz. 

A kortikoszteroidok elnyomják a különböző ere-
detü gyulladásos reakciói. és feltehetően késleltetik 
vagy lassítják a gyógyulást. Mivel kortikoszteroidok 
gátolhatják a szarvezet fertőzés elleni védekezését. 
a szteroid mellé mikrobaellenes gyógyszert célsze
rű alkalamazni olyankor, ha a szteroid gátló hatása 
klinikailag jelentösnek minösül az adott kezelésben. 

A szu/facetamid in vitro általában a következő 
törzsek ellen hatásos: staphylococcusok, ideértve a 
S. aureust és a S. epidermidist (koaguláz pozitívak 
és negatívak), penicillin-rezisztens staphylococcu
sok. 

Streptococcusok, ideértve a S. pneumoniaet, 
valamint más alfa és ·béta-haemolytikus és nem 
haemolytikus törzseket is. Az enierabaktériumok 
összes fajtái, így az Escherichia coli, az 
Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Sa/monel/a, 
Shigel/a és Paracoli baktériumok. A többi érzékeny 
Gram-negativ törzsek a Neisseria gonorrhoeae, a N. 
meningitidis, Haemaphi/us törzsek és a 
Pseudomonas aeruginosa néhány törzse. A szulfa
midok hatásosak a psittacosis, a lymphogranuloma 
venereum, trachoma és záradék-conjuktivitis Kór
okozói ellen is. 
e Hatóanyag 

0,35 g sulfacetamidum natricum és 8,75 mg 
prednisolonum aceticum 3,5 g szemkenőcsben. 
Konzerválószer: matilparaben és propilparaben. 
e Javallat tb 

Szemészeli gyulladások, malyekben antimik
robás hatóanyag adása is fontos. 
e Ellenjavallat 

Felszínes herpes simplex keratítis (keratitis den
tritica), vaccinia, varicella, valamint a cornea és a 
conjunctiva többi vírusos betegségei. A szem 
mycobacterialis fertőzései. A szem szöveteinek 
gombás betegségei. A gyógyszer bármely összete
vóje iránti túlérzékenység. (Gyakoribb a túlérzé-

kenység az antimikrobás komponens, mint az 
egyéb összetevők iránt.) 

!lyen összetett gyógyszerek alkalmazása ellen
javallt a cornealis idegentestek szövódménymentes 
eltávolítása után is. 
• Adagolás 

Kis mennyiséget kell naponta 3-4-szer az alsó 
kötőhártyazsákba kenni. 
e Mellékhatás 

Az antimikrobás komponens leggyakrabben al
lergiás túlérzékenységi reakció! okoz. A -szteroid 
komponens által okozott mallékhatások az előfordu
lásuk csökkenő sorrendjében: szemnyomás emelke
dés glaucoma kialakutásának lehetóségével, néha 
látóidegrost-károsodást okozva; hátsó subcapsularis 
cataracta képződése; elhúzódó sebgyógyulás. 

Másodlagos fertózés jöhet létre az antimikrobás 
és szteroid szert tartalmazó készitm6nyek használa
ta során. Különösen a cornea gombás fertözéseire 
hajlamosit a szteroid hosszas adagolása. Gombás 
fertőzés lehetőségére kell gondolni minden olyan 
esetben, amikor a cornea elhúzódó fekélyesedése 
jelentkezik a szteroid kezelés során. 

Másodlagos bakteriális fertözés létrejöhet a gaz
daszervezet immunválaszának gátlása következlé
ben is. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás ideje relatív ellenjavallat. 
Mér!egelni kell a terápia várható előnyét és lehetsé
ges hátrányát 
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Tartós alkalmazás során (3 tubus· kenőcs fölött) 
az etvosnak a beteget nagyító alkalmazásával, pL 
réslámpával és ha szükséges, fluoreszcein festés 
alkalmazásával kell ellenőriznie. 

Hosszas szteroidadagolás esetén gombafertó
zés lehetöségére is gondolni kell. 

Hosszas alkalmazás során glaucoma léphet fel a 
látóidegrostok, a látóélesség és látótér következmé
nyes károsodásával. Hátsó subcapsuláris elhelyez
kedésú cataracta képzödhet A hosszas alkalmazás 
a gazdaszervezet immunválaszát csökkentheti. 
Olyan betegségekben, amelyek a cornea és sclera 
elvékonyodásával járnak, szteroidok helyi alkalmazá
sa során perforáció fordult elő. Akut gennyes szemé
szeli betegségekben a szteroidok elfedhetik a fertő
zést vagy fellobbanthatják a már megiévá fertőzést. 

Ha a készftményt 1 O napig vagy hosszabb ideig 
alkalmazzák, a szemnyomást rendszeresen ellen
őrizni kell, még akkor is, ha a szemnyomás mérése 
nehézségeket okozhat gyermekeknél és nem ko
operáló betegek esetében. 

Szteroid alkalmazása a herpes simplex megnyilvá
nulási formáiban fokozott elővigyázatosságat igényel. 

A staphylococcus tenyészetek jelentős százalé
ka szulfonamidok iránt rezisztens. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 2010 



CHENOFALK kapszula (1 OOx) 

FALK ATC kód: Ab5AA01 

A kenodeoxikolsav fiziológiás epesav. A kolesz
terin diszperz részecskéinek feloldásával serkenti 
az epefolyadék koleszterin tartalmát 

A kenodeoxikolsavból bakteriális átalakulás út
ján a bélben litokolsav keletkezhet Ez a sav állatok
ban májparenchymakárosodást okoz. Emberben 
azonban a hepatotoxicitás nem játszik szerepet, mi
vel a litokolsav szulfatálódik és így nem fejt ki toxi
kus hatást. 

A kenodeoxikolsav az orális bevételt követően a 
jajunumban és az ileumban passzív, illetve aktív 
úton szívódik fel {90%). A felszívódott mennyiség 
96-98%-ban kötódik a plazma fehérjékhez és beke
rül az enterohepatikus körforgásba 

First-pass effektussal metabolizálódik. 
Nagyobb adagok alkalmazásakor a felszívódás 

mértéke csökken, a maximális szérumszint a bevé
telt követő 50-120 perc múlva alakul ki. 
• Hatóanyag 

250 mg acidum chenodeoxycholicum kapszu
lánként. 
• Javallat 

Röntgenárnyékot nem adó {.radiolucens") ko
leszterin epekövek oldása. Lithotripsia alkalmazását 
követően adjuvánsként 
• Ellenjavallat 

Akut gyulladásos epehólyag- és epeúti megbe
tegedések; májbetegségek; gyulladásos-, fekélyes 
gyomor- és bélbetegségek; terhesség. {kezelés so
rán megfelelő mechanikus fogamzásgátló módszert 
kell alkalmaznia). 
e Adagolás 

Általános adagja naponta testsúlytól függően 
3--6 kapszula. 
Testsúly Kenodeoxikolsav 

60 kg-ig 

75 kg-ig 
750mg 

1000 mg 
90 kg-ig 1250 mg 

90 kg felett 1500 mg 

Chenolalk kapszulamennyiség 
(elalvás előtt bevenni) 

3 

4 
5 
6 

A kapszulát este elalvás előtt elegendő mennyi
ségú folyadékkal kell bevenni. 

A kapszulát rendszeresen kell szedni. A kolesz
terin-epekövek feloldásának időtartama a kezelés
sei 6 hónap és két év közölt várható. Ha 12 hónap 
alatt az epekövek nem kisebbedneK meg,a ke_zelést 
nem kell tovább folytatni. 
• Mellékhatás 

A hasmenés általában magától ·elmúlik, ha 
nem szCinik, az adagot átmenetileg csökkenteni 
lehet; szérumtranszamináz-szint emelkedés, ese:
tenként kismértékű májhistológiai elváltozások; 
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{tartós transzamináz-szint emelkedés eselén to
vábbi klinikai paraméterek ellenőrzése alapján kell 
eldönteni, hogy folytatható-e a Chenofalk keze
lés). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- kolesztiraminnal, kolesztipollal és alumínium

hidroxid tartalrilú antacidumokkal {megkötik a ken
odeoxikolsavat és így nem szívódik fel). Orális con
traceptivumokkal, oestrogenekkel és más gyógy
szerekkel, amelyek a szérumkoleszterin-szintet be
folyásolják. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés eredményességét röntgen- vagy ultra
hang- vizsgálattal kell ellenőrizni 6 hónapos idő
közönként. 

Útmutatás a laborkontro!!hoz: 
A kezelés első három hónapja alatt tanácsos 2 

hetenként {később 4 hetenként) elvégezni a szaká
sos vér- és májértékek ellenőrzését, az SGOT, 
SGPT, gamma-GT, valamint a szérumproteinek (al
buminok) elektroforetikus elemzését és lehetőség 
szerint szérumbilirubin, esetleg LP-X és LAP-vizs-
gálatokat. · 

Túladagolás esetén hasmenés, a májtraszami
náz érték emelkedése jelentkezik. A tünetek észlelé
sekor az adagot csökkenteni kell. Ha a hasmenés 
továbbra is fennáll vagy a szérumtranszamináz ér
ték megkétszereződik, a kezelést meg kell szakítani. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1682 

CHINIDIN· retard0;3 .g tabletta (25 x) 

ALKALOIDA . . . ··.·.. • ATC:,,ód: co' sAo' 

A kinidin-szulfát megnyújtja a myocardium 
refrakter periódusát; csökkenti ingerlékenységét és 
csökkenti az ingerületvezetés sebességét. 

Szívizom-károsodás esetén negatív inatrop ha
tású. A tabletta nyújtott hatóanyag-leadása követ
keztében az eddigi vizsgálatok szerint a terápiás 
vérszint 24-48 óra alatt áll be és ez a napi kétszeri 
adagolással folyamatosan biztosítható. A kinidin kb. 
60%-a a ~rum-albuminhoz kötódik, és avesén ke
resztül választódik ki. 
G Hatóanyag 

300 mg chinidinium sulfuricum tablettánként. 
• Javallat 

Pitvari remegés és lebegés, cardioversio előké
szítése és a cardioversiót követő utókezelés {újabb 
pitvari fibrilláció megelőzésére), extrasystolia, meg
kísérelhető ismétlődő supraventricularis és ventricu
laris paroxysmalis tachycardiában. 

• Ellenjavallat 
- kinidin-túlérzékenység, 
-teljes AV-black, 
-bradycardia (60 ütés/min. alatt). 
-bakteriális endocarditis (emboliaveszély), 
-digitálisz-túladagolás (a kinidin fokozza a szív-

glikozid-mérgezé$ tüneteit), 
-relatív ellenjavallat az inkomplett AV-black, 
-keringési elégtelenség, 
-hypotensio. 

o Adagolás 
A tablettát étkezés után egészben kell lenyelni, 

szélrágni nem szabad. Kivételes esetben a beállítás 
érdekében fél tabletta adása is lehetséges. 

- Profilaktikus alkalmazás eselén 2 x 1 tabletta 
(2 x 300 mg) reggel-este; 

- pitvari fibrillációban napi 2 x 2 tabi. {2 x 600 
mg) reggel-este. 

Ha 10 napon belül nem következik be javulás, a 
további kezelés megfontolandó, illetve a kezelés le
állítandó. 

Javulás eselén a fibrilláció megszúnését követó
en a normál ritmus beállása után a sinus-ritmus na 
pi 2 x 1 tabletta adagolásával fenntartható. 
e Mellékhatás 

-egyéni érzékenységtól függóen terápiás adag
ban is okozhat toxikus tüneteket: hányingert, há
nyás!, hasmenést; 

-túlérzékenység eselén már kis adagok is elő
idézhetnek scarlatiform kiütéseket, fejfájás!, látási 
zavarokat, szédülést, fülzúgást, hőemelkedés!, lá
zat, psychés zavartságot, izomgörcsöket, hasme
nést, h~nying~r~, h_ányá;7;_ . 

- sulyos tulerzekenyseg1 reakciók- leukopenia 
agranulocytosis, asthma, cyanosis, thrombocy
topeniás purpura-ritkán fordulnak eló· 

-legsúlyosabb, életét veszélyeztetÓ mellékhatá
sa a kamraremegés és az asystolia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kcrülendő: 
- vérnyomáscsökkentökkel (a perifériás értágító 

hatás fokozódhat); 
- fcnotiazinokkal {cardiodepressor hatás foko

zódhat); 
- neuromuscularis blockolókkal (apnoe alakul

hat ki); 

- reserpinnel {a reserpin fokozza a kinidin car
diodepressív hatását). 

Óvatosan adható: 

- digitálisz glikozidokkal {a glikozidok szintje 
megemelkedhet a szérumban); 

- vizeletlúgosító gyógyszerekkel {növelhetik a 
kinidin szintjét a szérumban); 

- vizeletsavanyitó gyógyszerekkel (a kinidin 
szintjét csökkenthetik a szérumban): 

- rifampicinnel (a kinidin first-pass metabolizmu
sát fokozza, csökken a kinidin hatása): 
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- orális anticoagulánsokkal (hypoprothrombi
naemiát okozhat); 

-anticholinerg szerekkel (hatásukat a kinidin fo
kozza). 
e Figyelmeztetés 

Az adagolás! célszerű fekvőbeteg-gyógyintézet
ben ?~állítani. A túlérzékenység expozíciós próbá
val k1zarható. Azt a beteget, aki eló_ször- szed kini
dint, az első adagok után gondosan ·figy8i~i kell. Fo
l}'am~t?~ kezelé~ során bármilyen túlérzékenységi 
reakc1o jelentkeZik, a gyógyszer további szedését
amíg a kinidin- allergia pathogenesisének kizárása 
nem történik meg - meg kell szakítani. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3679 

. Hatására lelasSul a Na-ion passzív belépése a 
Sejtbe a depolarizáció ideje alatt {így csökken az in
gerületvezetés), ill. lelassulaK-ion passzív kilépése 
a reporalizáció ideje alatt {a relatív refrakter szakasz 
megnyúlik). Így csökken a szívizom ingerlékenysé
ge, lassul az ingervezetés, megnyúlik az abszolút 
refrakler periódus, gátlódik a spontán ingerképző 
rostok automáciája, csökken a kontraktilitás. 

A gastrointestinalis traktusból a felszívódás töké
letes. 60%-a albuminhoz kötődik. A vesén keresztül 
10-50%-a 24 órán belül változatlan formában ürül 
ki. 
o Hatóanyag 

200 mg chinidinium sulfuricum tableltánként. 
e Javallat 

Pitvari remegés és lebegés; supraventricularis 
és _ventricularis paroxysmalis tachyt::é.rdia; extrasys
tole. 
e Ellenjavallat 

Teljes AV-black; kinidintúlérzékenység. Relatív 
ellenjaval/at az inkomplett AV-black, keringési elég
telenség, hypotensio 
e Adagolás 

Profilaktikus alkalmazás eselén naponta 
600--300 mg (3-4x1 tabi.) Pitvari fibrillációban az el
ső nap 1200 mg {6x1 tabi.), majd naponta, másod
naponta fokozatosan növeini lehet napi 6-szar 1 
Vc2 tabL-ra maximálisan napi 3 g-ig (6x2% tabi.) Ha 
1 O napon belül nem következik be javulás, a továb
bi kezelés megfontolandó, ill. a kezelés leállítandó. 
Javulás eselén - a fibrilláció megszúnését követően 
- a normál ritmus beállítása után az adagot fokoza
tosan csökkentve, napi 600---1200 mg {3-4x1-1% 
tabi.) adásával a sinusritmus fenntartható. 



• Mellékhatás 
Az egyéni érzékenységtől függöen terápiás 

adagban is okozhat toxikus tüneteket; hányingert, 
hányás!, hasmenést. Túlérzékenység eselén már 
kis adagok is előidézhetnek scarlatiform kiütést, fej
fájás!, látási zavart. szédülést, fülzúgást. hóemelk8-
dést. psychés zavartságot, izomgörcsöket hasme
nést, hányingert, hányást. Súlyosabb túlérzékeny
ségi reakciók {leukopenia, agranulocytosis, asthma, 
cyanosis, thror<lbOcytopeniás purpura) ritkán fordul
nak elő. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
- vémyomáscsökkentőkkel (a perifériás értágltó 

hatás fokozódhat); 
- fenotiazinokkal (fokozódhat a cardiodepressor 

hatás); 
- neuromuscularis blackalókkal (apnoe alakul

hat ki); 
- orális anticoagulánsokkal {hypoprothrombi

naemiát okozhat). 
Ovatosan adható: 
- digitálisz glikozidokkai (a glikozidok szintje 

megnövekedhet a szérumban); 
- vizeletlúgosltó gyógyszerekkel (növelhetik a 

kinidin szintjét a szérumban); 
- vizeletsavanyitó gyógyszerekkel (a kinidin 

szintjét csökkenthetik a szérumban). 
• Figyelmeztetés 

Az adagolás! célszerű fekvőbeteg-gyógyinté
zetben beállítani. A túlérzékenység expozíciós 
próbával kizárható. ,A_zt a beteget, aki először 
szed kinidint, az első adagok után gondosan figyel
ni kelL 

Ha a folyamatos kezelés során bármilyen túlér
zékenységi reakció jelentkezne, a gyógyszer továb
bi szedését - amíg a kinidinallergia pathogene
sisének kizárása nem történik meg- meg kell szakí
tani. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés::+ V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 10928 

CHINOFÜNGIN spray (50g;i10Ö g)····· 
GH!NOIN 

Fungicid és fungistatikus hatású. Hatásos szá
mos dermatophytia lokális kezelésében, elsősorban 
Trichophyton mentagrophythes, Trichophyton rubu
rum, Microsporon canis, Epidermophyton flocco
sum, továbbá Malessezia turtur okozta fertőzések 
esetén, továbbá griseofulvinnal kezelt krónikus der
matophytiák kiegészítő antimycotikus lokális kezelé~ 
sére. 

• Hatóanyag 
1 g, ill. 2 g tolnaftatum (50 g, ill. 100 g) olajszerű 

folyadél<ban. 
• Javallat 

Dermatophyton okozta superficiális mycosisok; 
elsősorban erasio interdigitalis mycotica, továbbá 
tinea versicolor, trichophytia superficialis, epidermo
phytia inguinale; ekzema mycoticum, rubrofitia, 
intertrigo mycogenes. Onychomycosis adjuváns ke
zelése. 
o Ellenjavallat 

Nyílt sebbefúvása ellen javalt. 
e Adagolás 

Szappanos, melegvizes lemosás után naponta 
2-szer a gondosan leszáritott bórfelületre permetez
ni. 
• Mellékhatás 

Bórirritáló, illetve szenzibilizáló hatása elhanya
golható. 
• Figyelmeztetés 

A permet a szembe ne kerüljön. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + Vn . 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3537 

9BtqRJ\E:r~YIS Or,j.jerijiiiig ·. 
ctő!Ya<l€!<spri!Y'(l o~:Jíilj · 

A bórfelületen alkalmazva az etilklorid elpárolog
tatásávallokális lehútő (fagyasztó) hatást vált ki, ami 
a fájdalomérzetet elnyomja. Lokálisan. a bórfelületre 
alkalmazva nem szívódik fel. 
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Túladagolás esetén fagyás kiváJiotta bórkároso
dást okoz. 
• Hatóanyag 

100 ml aethylium chioratum emeltyúzáras am
pullánként. 
• Java!tat 

Hűtő hatású (..fagyasztásos") helyi érzéstele
nítés. 
• Ellenjavallat 

Etilkloriddal szembeni túlérzékenység. Nem sza
bad sérült bórfelületen alkalmazni. 
o Adagolás 

Külsőleg. Sugárban kb. 30 cm távolságból a 
megfelelő bórfelületre kell irányítani a felületi hűtő 
(..fagyasztásos") érzéstelenítésig. 
• Mellékhatás 

Allergiás bőrelváltozás. Hosszas alkalmazása a 
bőrön fagyási tüneteket válthat ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 

e Figyelmeztetés 
Általános narcosis céljára nem szabad alkal

mazni. 
A helyi érzéstelenítéskor -nem szükséges a 

bőrt csontkeménnyé fagyasztani, az érzőidegek 

már 4 °C-nál bénulnak A tartós erős fagyasztás. a 
szöveteket károsítja, a kiolvadás fájdalmas, a műté
tí seb gyógyulása megnyúlik. 

Nyílt láng közelében tilos használni. 
Rendkívül gyúlékony gázkeveréket képez a le

vegővel, oxigénnel és dinitrogénoxiddal. 
A fej és a nyak közelében alkalmazva ügyelni 

kell arra, hogy a beteg ne lélegezzen be etnkloridot. 
Belégzése intoxicatiót, praenarcosisra jellemző 

tüneket eszméletvesztés!, centrális légzés- és ke
ringésbénulást okozhat. Kezelése kilégzés forszíro
zása a pulmonalis méregkiürülés elősegítésére. 

Xylocain a kamrai fibrillatio prophylaxisára. 
lntoxicatióban nem adható sympathomimeticum 

(kamrai fibrillatio veszélye!), továbbá alkohol, tej, ri
cinus. 

Eltartás: hűvös, sötét helyen, fénytől védve. 
• Megjegyzés: Or 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4121 

CH LORDlAZEPOXID L. F. rvi. 
tabletta (2Öx) 

LAB .. FARM:· M!LANESE 

·.• 

Legfontosabb hatásp a szorongás és feszültség 
oldása. Ezenkívül megSzünteti a somaticus funkció
zavarokat. álmatlanságot és emotionalis zavarokat. 
O Hatóanyag 

5 mg chlordiazepoxidum tabletlánként. 
e Javallat 

Azon kórképek, melyekben idegesség, agitált
ság, szorongás, emotionalis feszültség dominál. 
Psychogen vagy neurogen izomgórcsök. 
Gastrointestinalis es card1ovasculans működes1 za
varok. Gyermekek egyes magatartási rendellenes
ségei. 
e Ellenjavallat 

A máj- és vesefunkció zavarai. Myasthenia 
gravis. Akut alkohol- és barbiturátmérgezés. 

Terhességben, különösen annak első harmadá
ban csak rendkívül indokolt esetben adható. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: átlagos napi adag 10-40 mg (2-4-
szer 1-2 tabletta). 

Gyermekeknek: 6 éves kortól napi 1-2 tab
letta. 

Idős korban: csökkentett adagok alkalmazása 
javasolt. 
e Mellékhatás 

Fáradtság, aluszékonyság, émelygés, székreke-
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dés, dysmenorrhoea, a libido csökkenése, bórelvál
tozás előfordulhat. 

Nagyobb adagok ataxiát okozhatnak, ami az 
adag csökkentésére elmúlik. 

Psychiatrlai betegeken a kezelés kezdetén izga
lom és ingerlékenység jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható: 
- a központi idegrendszer depresszánsaival 

(egymás hatását erősíthetik); 
- oralis anticoagulansokkal (ezek hatását fokoz

hatja); 
-triciklikus antidepresszánsokkal (motoros koor

dinációs zavarok, fokozott atropinszerű hatások je
lentkezhetnek}; 

- analgeticumokkal (a központi nyugtató hatás 
erősödik). 

• Figyelmeztetés 
Huzamos alkalmazása hozzászokáshoz vezet

het. Tartós alkalmazás utáni hirtelen abbahagyása 
álmatlanságot, izgalmat, izzadás!, étvágyzavarokat 
okozhat. 

Amennyiben szapiatás időszakában feltétlen 
szükséges az alkalmazása, fokozott figyelmet kell 
fordítani a csecsemő megfigyelésére (aluszékony
ság, szopási gyengeség). 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyasztani tilos! 

Túladagolás eselén (aluszékonyság, zavartság, 
coma, légzési depressio, reflexhiány jelentkezése
kor) a beteg ellenőrzése, gyomormosás, a szokásos 
légzési és cardiovascularis óvintézkedések, vala
mint rehidráció vagy specifikus flumazenil (Anexate} 
terápia alkalmazása szükséges. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K - 237 4 

CHISOROCID drazsé •(40x) 
C~t.ÖElOCIO szirup (SOrtJI) 
CHi_ORQ€lD:i~jekC:ió(1 x1g -l-

1.xSml; SO x1 9·-1"•50éx5•iiiÚ·• 

ÁT.C:Md:;JoiB'A01 

Széles spektrumú antibiotikum, amely a baktéri
umok fehérjeszintézisének gátlása révén hat. 
Általában bakteriosztatikus hatású. 
• Hatóanyag 

250 mg chloramphenicolum drazsénként 



1 OOO mg ch\oramphenicolum porampullánként 
(5 ml aqua dest pro inj. oldószerampullával); ill. 
1 ,44 g chloramphenicolum- palmitátsó formájában 
- (46 ml) szirupban. 
o Javallat 

Kizárólag olyan megbetegedések, amelyeket 
más antíbiotikumra nem vagy nem eléggé reagáló, 
de klóramfenikolra érzékeny mikroorganizmusok 
okoznak: salmonellosisok (typhus abdominalis, sal
monella sepsis, súlyos paratyphus A és B), rick
ettsiosisok {typhus exanthematicus, Q-láz), 
Haernaphilus influenzae okozta súlyos fertőzések 
(meningitis), ornithosis, olyan Gram-negatív pálca 
vagy anaerob baktérium okozta sepsis, amely 
egyéb antibiotikumra nem reagál. 
o Ellenjavallat 

Kloramfenikolallergia, az élet első két hónapja 
(gray-syndroma veszélye miatt), vérképzőrendszeri 
károsodások, májbetegségek, veseelégtelenség, 
glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz, glukuronil-transzfer
áz vagy methemog!obin-reduktáz hiánya, besugár
zás utáni állapot, terhesség és szülés utáni első 60 
nap. 
e Adagolás 

Átlagos adagja feln6fteknek 40 mg!ttkg{nap 
négyszerre elosztva (6 óránként). 

Gyermeknek 50 mg/ttkg/nap, ugyancsak 
négyszerre elosztva. 

A kezelés időtartama a 10 napot lehetőleg ne 
haladja meg. Typhus abdominalisban felnőtteknek a 
teljes adag 3 g/nap. Ezt az adagot ajánlatos 1-2 
nap alatt fokozatosan elérni. a Herxheimer-reakció 
kivédésére. A láztalanság bekövetkezése után (3-7 
nap) recidíva elkerülésére a kezelést 7-1 o, maximá
lisan 14 napig kell folytatni. 
• Mellékhatás 

Csontvelő-depressio, vérképzószervi ártalom 
(aplastikus, hypoplastikus anaemia, granulocytope
nia, thrombopenia, leukemiába vató átmenet is le
hetséges). Gyomor-bél tünetek (hányinger, hányás, 
glossitis-stomatitis, diarrhoea. enterocolitis); neuro
toxikus tünetek (fejfájás, enyhe depresszió, zavart
ság, opticus-és peripheriás neuritis); túlérzékenysé
gi reakció (láz, kiütés, urticaria, anaphylaxia). 
Typhus abdominalis kezelésében Herxheimer-reak
ció, gray-syndroma {halállal végződő szövódmény, 
hasi distensio hányással vagy anélkül, fokozódó 
szürke cyanosis, légzési-, keringési elégtelenség 
tüneteive!). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- csontveló-károsító gyógyszerekkél (a vérkép

ző rendszer ártalmának fokozódása); 
- penicil\nnel, tetraciklinneL Szulfonamidokkal 

( hatáscsökkenés J. 
Együttadása kerülendó: 
- orális anticoagulansokkal (anticoaguláns ha

tás fokozódása): 
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-orális antidiabeticumokkal (hypoglykaemia ve
szélye); 

- fenitoinnal (szérumszintje toxikusig emelked
het). 
• Figyelmeztetés 

Allergiás diathesisben adását mérlegelni kelL 
Prophylactikus céUal nem adható! 

A csontvelő-depressiét okozó mel!ékhatása dó
zisfüggő, reverzibiti s formájában a kezelés meg
szakításával gyógyul. Nem dózisfüggő, irreverzibi
lis formája a kezelés befejezése után hetekkel ala
kul ki, ezért a beteg állapotát ekkor is· célszerű el
lenőrizni! 

Aktív immunizálás alatt nem adhatól Egy éven 
belül ismételten csak gondos kivizsgálás és el!enór
zés után adhatól 

Az injekciót mélyen az izomba kel\ adni. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi sZám: Tsz.: 2956 (drazsé); Tsz.: 
3042 (szirup); Tsz.: 3244 (injekció) 

1 
tcai-9ROCID"k~~t5Ss~Sg;"~~~9,2;fi""' 
EGIS; , ,, ,, , '' ,' ;/ifCkod:DO~~'XÓ2 

• Hatóanyag 
75 mg chtoramphenico!um /5 g! vaselin típusú 

kenócsben; a 15 g-os tubus háromszoros mennyi
séget tartalmaz. 
• Javallat 

Kizárólag chloramphenicolra érzékeny mikroor
ganizmus okozta impetigo, pyoderma; ekzema 
impetiginosum, ecthyma, ulcus cruris, fol!iculititis, 
sycosis vulgaris, otitis externa. 
e Ellenjavallat 

Kloramfenikolallergia. 
• Adagolás 

Külsóleg. 
• Mellékhatás 

Helyi túlérzékenység, ego erzés, viszketés, 
macula-papulasus bőrkiütés, urticaria, angioneu
rotikus oedema. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés folyamán rezisztens mikroorganiz
musok, gombák túlnövekedése miatt felülfertőzés 
lehetséges. 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2952 

CHLOROCI,D sebhintőpor (8 ig). ,,, , ,;; 
'',C'''',, ,,','' ,,',', 

, ,, ,, ATCkód:DÓ6AX21. E GIS 
', 

• Hatóanyag 
400 mg chloramphenicolum, 240 mg car

barnidum (8 g) szóródobozonként. 
o Javallat 

Kizárólag kloramfenikolra érzékeny mikroorga
nizmus által fertőzött felületen végzett műtéti be
avatkozás, valamint szennyezett sérülés. Renyhén 
gyógyuló fekélyek, s~rülés és műtéti gennyesedés, 
felnyilott furunculus. Egés minden stádiuma. 
• Ellenjavallat 

Kloramfenikolallergia. 
• Adagolás 

A sebhintóport a seb megtisztítása után a sebre 
hintjük, és száraz, steril fedőkötést alkalmazunk. 
Adagolásának mennyisége a seb nagyságától függ 
(egyszerre 10-15 g maximálisan). 
e Mellékhatás 

Helyi túlérzékenység, égő érzés, viszketés, 
maculopapulosus bőrkiütés, urticaria, angioneu
rotikus oedema. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés folyamán rezisztens mikroorganiz
musok, gombák túlnövekedése miatt felülfertőzés 
lehetséges. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2944 

/ 

CHLOROCIÖ'fl<kenőcs{5g) ..... · · .. · 

EG ls. ; , ; · .. , ATc kód' oo?C:Aoi 

o Hatóanyag 

37,5 mg hydrocortisonum aceticum, 50 mg 
chloramphenicolum (5 g) vazelin típusú kenőcsben. 
o Javallat 

Szemészetben: keratoconjunctivitis phlyctaenu
losa, allergiás keratoconjunctivitis, krónikus con
junctivitis, tavaszi hurut, kératoconjunctivitis sicca, 
keratitis parenchymatosa, keratitis rosacea, sclero
keratitis, keratitis punctata, keratitis disciformis, a 
szem égési és marási sérülése, szemhéji dermatitis 
és ekzema, krónikus blepharitis, iritis, akut és króni
kus iritis glaucomatosa, iridocyclitis, postoperatív 
uveitis, ophthalmia sympathica. 

Bőrgyógyászatban: impetigo, folliculitis, sycosis 
vulgaris, ekzema nummulare, alapiás ekzema, 
ekzema seborrhoica, neurodermatitis minden for
mája, allergiás dermatitis és ekzema (különösen a 
~ontakt. esetek), anagenitális ekzema, prurigo, 
lichen Simplex acutus, erythema multiforme, lupus 
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erythematodes lokalizált alakja, alopecia areata 
Egyéb dermatüsisokat kíséré nedvező ekzémás el 
változás. 

Dyshidrosis. Otitis externa. 
• Ellenjavallat 

Kloramfenikolallergia. Hipapion keratitis és irilis 
Bármilyen eredetű, nagyobb terjedelmú szaru~ 
hámhiány. Keratitis dendritica és Herpes. zoster 
corneae. Trachoma. Átfúródás veszélye miatt ulcus 
serpens. 
o Adagolás 

Külsöleg, a klinikai képnek megfelelóen naponta 
1-3 alkalommal. 
• Mellékhatás 

. Helyi túlérzékenységi reakció, viszketés, égő ér
zes, maculopapulosus bórkiütés urticaria 
• Figyelmeztetés ' . 

A kezelés folyamán rezisztens mikroorganiz~ 
musok, gombák túlnövekedése miatt felülfertőzés 
lehetséges. Nagy fe!űletról a hidrokortizon felszí
vódhat, és általános hatást fejthet ki. A sejtsarjad
zást gátolja, ezért renyhén gyógyuló sebekre hossz
abb ideig nem alkalmazható. Óvatosan használható 
friss szaruhártyahegek esetén! 

Eltartás: fénytól védve, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3124 

1 ·<~-~L.~RöS.í\N 1<<!pei~sJ(%R;~J::ii<.\t'<iii. 
>_~Gl_S,:::J,;-:;_,,--::-<:_:, ,, : ;::.',>-', :~T,_CMl~;:p_q:a-A~HQ~:-:': 

O Hatóanyag 
1 ,O g chlorchinaldolum (20 g) lemosható ke

nőcsben. 

• Javallat 
B6rgyógyászat: Staphylococcus, Streptococcus 

és gombák okozta bőrfertőzések, ill. társfertőzések 
esetén: impetlgo contagiosa, pioderma, folliculi
tisek, ekzema· coccogenes, mycosis interdigitalis, 
nagyhajlatok gombás elváltozásai, ekzema 
mycoticum. 

. G~ermekgyógyászat: impetigo bullasa (pem
phlgold) és a fent felsorolt bőrfertőzések. 

Sebészet: gennyező sebek és a környező bőrfe
lület védelme, decubitus. 

Szű/észet-nógyógyászat: a !actatio folyamán feJ
lépő mellbimbóberepedés és az emlő gyulladásos 
megbetegedésének (mastitis) megelőzése és keze
lése. 
o Ellenjavallat 

. A szem és orr megbetegedései (nyálkahártyát 
1zgató hatása miatt). Klorchinaldol- és kliochinol ér
zékenység. 



e Adagolás 
Naponta 1-2-szer a bőrfelület megtisztítása után 

- szükség szerint steril fedőkötés alatt - alkal
mazható. 
e Mellékhatás 

Igen ritkán, a nagy hajlatokban irritatív hatás. 
e Figyelmeztetés 

A kezelendő bőrfelületen a kötéscserét általá
ban 24 óránként kell végezni. Kötés előtt a hámfosz
lányokat és a pörköt le kell tisztítani. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3181 

CHLORPROTHIXEN 15.mgtabletta.• 

(30x) .. ·. · .. · .... ·.. ·.· .. · .... • ·. 
CHLORPROTHIXEN.50 mg tabletta 

(30x) 

LECIVA-PHARMA . 

e Hatóanyag 
15 mg illetve 50 mg chlorprothixenum tablettán

ként sósavas só formájában. 
e Javallat 

Félelmi, depressiós syndroma, különböző ere
detű feszültségi állapot, depressív és schizophren 
psychosis, a neurosisok egyes esetei. Más psycho
farmakonnal végzett kezelés kiegészítése. Mútéti 
előkészítés, operáció utáni állapot. Hyperemesis 
gravidarum. Diagnosztikai és terápiás beavatkozás 
előtt. 

• Ellenjavallat 
Alkohol-és barbiturálmérgezés; narcotikus hatá

sú analgeticumok egyidejű alkalmazása; collap
sushajlam, epilepsia, parkinsonismus, a vérképzés 
elváltozásai, a májparenchyma megbetegedései 
(hepatitis epidemica), elégte}en -veseműködés, 
decompenzált szívműködés, cerebralis vasalis 
elégtelenség. 
e Adagolás 

Individuális, a betegség jellege szerint. Per os 
adagja neurosisban naponta 15-45 mg (1-3-szor 
15mg-os tabi.), psychosisban naponta 100-400 mg 
(2-4-szer 1-2 50 mg-os tabi.), Az egész napi ada
got úgy kell elosztani, hogy annak nagyobbik része 
a lefekvés elótti időre essék. 

Gyermekgyógyászatban: napi 1-2 mg ttkg
onként 
e Mellékhatás 

Érzékeny betegeken a nagyobb adagok hatásá
ra, főleg az adagolás első napjaiban·szájszárazság, 
szívdobogás és tachycardia, vérnyomásesés, alu
székonyság léphet fel. Huzamos alkalmazásakor a 
sedativ-hypnotikus hatás 10--14 nap múlva eltűnik 

és csak az anxiolytikus, ill. antipsychotikus hatás 
marad fenn. Előfordulhat orthostatikus hypotonia és 
collapsus, valamint extrapyramidális tünet is. Ritkán 
szérumbilirublnszint-emelkedés, granulocytopenia 
léphet fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

. óvatosan adható: 
-a központi idegrendszer depressánsaival (ha

tásfokozódás). 
e Figyelmeztetés 

Collapsus eselén epinefrint vagy angiotenzin! 
kell adni. 

Különösen nagyobb adagokkal végzett hasz
szabb kezelés esetén a májfunkció és a vérkép idő
szakos ellenőrzése szükséges. Hirtelen fellépő láz 
és gyengeség azonnali vérképellenőrzést -és a 
gyógyszer szedésének abbahagyását indokolja. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szes italt fogyasztani tilos!· 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: 9 V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 831 (15 mg tabletta) 

K- 832 (50 mg tabletta) 
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CHOtAGO L óldÍit(1Ó.ml} 

Cholekinetikus hatásánál fogva stimulálja az 
epeképződési és kiválasztást, valamint spas
molytikus hatásával enyhíti a görcshajlamot A gyul
ladás kedvező befolyásolásával és az epe átfolyá
sának megkónnyítésével megakadályaza a további 
epekóvek képződését 

Enyhe hashajtó hatása előnyós az epeképzés és 
kiválasztás zavarait kisérő obstipatio esetén. 

Enyhe antiszeptikus és carminativ hatással is 
rendelkezik. 
• Hatóanyag 

22,5 mg Pigmenta radius curcumae; 9 mg 
Frangula-emodium; 100 mg magnesium sali
cylicum; 5,535 g mixtura aetheroleosum valamint 
96%-os alkohol és olívaolaj üvegenként (10 ml). 
e Javallat 

Cholelithiasis és cholecystitis chronica adjuváns 
kezelése. Az epeutak műtéteit (cholecystectomia, 
cholecystotomia) követő állapot Májcirrhosisban a 
szubjektív panaszok enyítése. 
• Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 

e Adagolás 
Az epeutak krónikus megbetegedéseiben és 

epernútétet követő állapotok kezelésére naponta 
3-szor 5~ 1 O csepp, kockacukorra cseppentve % 
órával az étkezés előtt. Epecolica eselén egyszeri 
adagként 20 csepp, kockacukorra cseppentve. 
• Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Az alapbetegség specifikus kezelését nem pó
tolja. 

Gyomorégésre hajlamos betegek esetében a 
gyógyszert étkezés közben vagy étkezés után cél
szerű bevenni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
o Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 444 

CHORIOGONIN 1500.(1/Eil'ljekí::iÓ 
(5 >< 1500 NE+ 5 x·2'mi) 

RICHTER 

Gonadotrop hormonkészítmény. Elsősorban 
ICSH-LH hatásokat fejt ki. Férfiban a here intersti
tialis sejtjeit stimulálja, a Leydig-sejtek tesztoszteron 
termelését serkenti. Nő ben a peteérést és a tüsző
repedést hozza létre. 
e Hatóanyag 

1500 NE gonadotrophi9um chorionicum ampul
lánként Oldószer: 14,4 mQ natrium chioricum vizes 
o!data (2 ml) ampullában. 
• Javallat 

Primer és szekunder amenorrhoea, ovufatiós za
varokból (hiányzó vagy késői tüszőrepedésből) 
származó meddőség, megrövidült corpus luteum 
fázis, habilualis és imminens abortus a terhesség el
ső harmadában. Cryptorchismus, szekunder 
hypogonadismus, pubertas tarda, impotencia, 
hipophyser cachexia, eunuchoidizmus. 
e Ellenjavallat 

Proslatacarcinoma. 
• Adagolás 

Individuális. Amenorrhoeában és meddőségben 
a ciklus második felében 2 héten át 1-3 naponként 
1500 NE (1 amp.). 

Abortus kivédésére heti 1-2 amp. cryptorchis
musban heti 1 amp., szükség eselén néhány hóna
pon keresztül. Eunuchoidismusban és hypogenita
lismusban naponta 1500 NE 3 hétig. Ha hatás mu
tatkozik, még 3 hétig azonos adagban, majd 2~3 
naponként 1500 NE adandó további 2 hónapig. 

A porampulla tartalmát a mellékelt oldószerben 
kell feloldani. A kész injekciós oldatot azonnal fel 
kell használni. 
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• Mellékhatás 
Hirsutismus, nyugtalanság, ovariális hyper

functio. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3056 

CIL~STtatíletta'(21x;·,.~Jt2l) 
CILAG 

Manafázisú kombináció hormonális fogamzás
gátlásra. Fogamzásgátló hatása összetett hatásme
chanizmus eredménye, elsősorban a folliculusok 
növekedését és így az ovulatiót gátolja. A cervix
nyák megvastagadása révén gátolja a spermiumok 
tovahaladását, továbbá gátolja a megtermékenyített 
petesejt beágyazódását. 
e Hatóanyag 

0,250 mg norgestimatum és 0,035 mg aethinyl
oestradiolum tablettán ként 
e Javallat 

Fogamzásgátlás. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, feltételezett terhesség. Szoptatás. 
Visszérgyulladás (akkor is, ha ez a múltban fordult 
elő), agyi- és szívkoszorúér betegségek (szívinfarc
tus). Feltételezett vagy bizonyított mell- méh- és 
egyéb hormonfüggő tumoros megbetegedés. Isme
retlen okból eredő véres folyás. Korlátozott májfunk
ció, korábbi terhesség alatti sárgaság, erós viszke
tés és húgyhólyag megbetegedés. Sarlósejtes 
anaemia. Herpes genitalis az anamnézisben. 
e Adagolás 

Az első tablettát a havi vérzés 1. napján kell be
venni. A buborékcsomagoláson a bevéte! pontos el
lenőrzését segítve a napuk kezdőbetűinek rövidíté
se és a szedés folyamatát jelző nyíl látható. Ha pl. 
egy szerdai napo:1 indul a gyógyszerszedés, az el
ső tabletta az első M! ~zerda) jelzésnél ialálható. 21 
napon át folyamatosan kell napi 1 tabletlát némi fo
lyadékkal bevenni, lehetőleg mindig azonos idő
pontban, pl. mindig reggel, vagy mindig este 8 óra
kor. Az utolsó tabletta bevétele után 7 gyógyszer
mentes nap következik. A 3-4. napon rendszerint 
menstruatio-szerű vérzés indul meg. A 8. napon új 
21 napos tabletta szedés kezdődik, akkor is, ha a 
vérzés n!;"";lm állt el. 

Ha egy tablettának a megszakott időben való 
bevétele elmaradt, azt azonnal pótolni kell. Ha csak 
12 óra telt el, a védelem még biztosított. Ha ennél 
hosszabb idő telt el, vagy tóbb tabletta maradt ki, 
akkor a kihagyott tabletták után kell folytatni a sze
dési az adott napnak megfele!ően. Ilyenkor a ciklus 
fennmaradó napjain egyéb lokális fogamzásgátló 
alkalmazása is szükséges. (A Knaus-Ogino naptár-



módszer és a hömérsékletmérés nem nyújt kellő 
biztonságot). A kihagyott tablettékat pótlólag egy
szerre nem lehet bevenni. 
e Mellékhatás 

Vérzési rendellenességek: amenorrhoea, áttöré
ses, pecsételő vérzés. Émelygés, hányinger, id~
gesség, fejfájás, migrén. Mellnövekedés, mcllfesz~
lés. Depressiós állapot. Sárgaság, viszketé~ •. hu
velygombásodás, hajhuliás, a méhnyak erózióJa, a 
tejképződés csökkenése, húgy_hól~ag ~egbet_e~e
dés. Erős visszértágulat, testsulyvaltozas. A \lbldO 
csökkenése. Kontaktlencse viseiési panaszok. 
Hosszantartó alkalmazásakor érzékenybOrú nőknél 
barnás foltok jelenhetnek meg az arcon, amelyek a 
napfény hatására erősödhetnek. Ritkán magas
vérnyomás. Előfordulhat jóindulatú méhdag~~atok 
növekedése, glükóztolerancia csökkenése, ma}ade
noma, és epehólyag betegségek. 

Egyes laboratóriumi értékek változása. A kez~
lés megszakításakor az értékek általában no~malt
zálódnak. Máj: fokozott bromsulphalein-retenc1o .. 

Vér: hosszabb prothrombin idő, a VII. VIli. IX. es 
X. faktor értékének emelkedése, az antithrombin ~ll. 
csökkenése, a noradrenalin által indukált ver
lemezke-aggregáció fokozódása. . 

Endokrin rendszer: az össztiroxin- (T 4) és trt
jódtironin- (T3) szérumszint emelked~se. A _szabad 
T 4 és T3 koncentráeiója nem változtk. A vercukor
szint emelkedik. Egyéb: foszfolipidek és trigliceridek 
szintje növekszik, a folsav szérumszint csökken. z_a
varok a triptcfán metabolizmusban, a pregnand1ol 

ürülés csökken. 
e Gyógyszerkölcsönhatás . . , . 

Hatását csökkenthetik: rifampictn, barbltalszar
mazékok, antiepileptikumok, pl. hidantcin s_zérma
zékok, karbamazepin, ampicillin, tetrac1klinek, 
orizeofulvin, fenilbutazon. 
~ Az orális szulfonamid-antidiabeticumok hatását 
az orális fogamzásgátlók csökkenthetik. 
e Figyelmeztetés 

Szülés vagy az abortus után a gyógyszer sze~é
se az első spontán menstruáció 1. napján kezded
jék. Ha a kezelés korábbi elkezdése indokolt -,a 
szülés utáni 7. naptól vagy közvetlenül abortus uta_n 
-akkor szedésének első 15 napja alatt egyéb loka-
lis fogamzásgátló módszert is kell alkalmazni. , 

Hányás vagy hasmenés eselén a védelem ~~t
séges, mivel a felszívódáshoz szükségcs 4 ~r~s 
időtartam megrövidüL Ilyen esetekben a tablett~k 
szedését megszakítás nélkül folytatni kell, de lokáliS 
fogamzásgátló is szükséges. , . 

Az orális fogamzásgátlót szedő nőknél nehany 
betegség kockázata megnövekszik: 

- Thromboemboliás szövődmények, myo
cardiális infarctus, apoplexia. Ez a kockázat maga
sabb a kor előrehaladtával, különösen erős d~há
nyosoknál. 30 év feletti nőknél tanácsos a dohany

zás teljes elhagyása. 

- Szembetegségek, hepatikus adenomák, 
hypertonia, cholecystopathia. . 

Hormonális fogamzásgátló szedése a terhesseg 
első hónapjaiban a magzat veleszületett károsod_á
sát idézheti elő. Terhesség gyanúja vagy terhesseg 
eselén szedését azonnal abba kell hagyni. 

Szigorú orvosi ellenőrzéS alatt kelt tartani a kö
vetkező betegségben szenvedő nőket: szív- és ve
seelégte\enség, hypertonia, vízretenció, diabetes, 
csökkent glükóztolerancia, asthma, epehólyag
betegségek, súlyos visszértágulat, fibromyorr:a, 
depressio, epilepsia, otosclerosis, sc_lerosis multlp
lex, prophyria, a kórelőzményben tetániás görcsro
ham előfordulása. 

A kezelést a következő esetekben azonnal abba 

kell hagyni: .... 
-az első migrénes fejfájás fellépése vagy kulo

nösen heves és ismétlődő fejfájások; 
- a látás vagy hallás akut zavara; 
- thrombophlebitis első jelei vagy trhomboem-

boliás tünet; 
_ epilepsiás rohamok vagy gyakoriságuk növe-

kedése; . 
-sárgaság vagy testszerte állandó viszketes; 
- az artériás nyomás erős emelkedése; 
- myoma kialakulása; 
- májtumorra utaló májmegnegyobbodás; 
- tartós immobilizáció esetén, pl. baleset után 

vagy sebészeli beavatkozás előtt 6 héttel. . 
Egy intermenstruatiós vérzés nem indokolja a 

kezelés abbahagyását. Ha a vérzés tartós, meg_ kell 
az okot keresni és minden szervi eredetet kizárnt. Ez 
ugyanúgy érvényes, ha szabálytalan időközökbe~, 
több egymást követő ciklusban ismétlődik ~ pecs:
teló vérzés, vagy ha huzamosabb kezeles soran 
először lép fel. A megvonásos vérzés elmaradása
kor ki kell zárni a terhességet, csak azután lehet 
folytatni a kezelést. Gyógyszerkölcsönhatás első je
leként ismétlődő fntermenstruatiós vérzés léphet fel. 
Ilyenkor át kell térni más fogamzásgátló módszerre. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1654 
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ClrJlETIDlN PHAFlMAVIT400ffi9 
filmtabletta;(sOx) 

A eimelidin a hisztamin- (H2)-receptor ant.~go.
nisták csoportjába tartozik és hatását úgy feJli kl, 
hogy kompitilive gátolja a hisztamint a H2-recep
torkötőhelyeken. A bazális és stimulált gyomor
savszekréciót egyaránt gátolja. 

A eimelidin a gyomor-bél rendszerból gyorsan 
és jól (70%-ban) szívódik fel. Szájon át történő be
vételt követően a maximális plazmaszintet 1~ 1,5 
óra múlva éri el. A vérben 15-20%-ban plazmafe
hérjékhez. kötődik. Fóké.nt a veséken keresztül 
(90%-ban) v;§.iasztódik ki, 70%-a változatlan formá
ban. Plazma clearance 12 ml/min/kg, felezési ide~ 
je 2,1 óra. 

A eimelidin haemedialysis során teljes mérték
ben eliminálódik a szervezetból. 
e Hatóanyag 

400 mg cimetidinum filmtablettánként. 
O Javallat 

- Endoszkóposan vagy röntgenfelvétellel igazolt 
benignus, peptikus gyomor-, nyombél-és/vagy jeju
nalis ulcusbetegség, reflux oesophagitis, erosiv 
gastritis, Zollinger-Ellison-syndroma, szteroid és 
nemszteroid gyulladásgátlók mellékhatásaként ki
alakult eróziók adjuváns kezelése. 
e Ellenjavallat 

Cimetidinnel szembeni túlérzékenységen kívül 
abszolut ellenjavallala nem ismert. 

Graviditásban és a lactatio időszakában csak 
akkor szabad adni, ha feltétlenül szükséges, mert a 
placentabarrieren áthatol és az anyatejben is kimu
tatható. 

Gyermekek eimelidin kezelése általában nem ja
vasolt. 

Súlyos vese-, keringési- és májbetegségben 
csak csökkentett mennyiségben adható, kellő körül
tekintés mellett. 
0 Adagolás 

Gyomor- és nyombélfekély, ulcus pepticum jeju
ni és egyéb, műtét utánikiújult fekélyesetén szaká
sos napi adagja általában 0,8 g, azaz 2x1 tabletta 
(reggel és este, lefekvés előtt). Ezt a kúraszerú ada
golási 4-6 héten át kell folytatni, majd ezután lehet 
áttérni a fenntartó adagolásra. Ha a szokásos ada
golástól nem kielégitő a hatás, akkor fokozott ellen
őrzés me l lett napi 1600 mg: reggel, délben, vacso
rakor, valamint lefekvéskor 400-400 mg (naponta 
4x1 tabletta) adása javasolt. A napi utolsó adag 
szükség eselén 800 mg (2 tabletta) is lehet, figye
lembe kell azonban venni, hogy a szokásos napi 
adag felső határa 2 g (5 tabletta). A fenntartó adag 
általában naponta 400 m'g (1 tabletta), amelyet le
fekvéskor kell bevenni. 

A kezelés során fel!épö tüneti javulás miatt nem 
szabad a tervezett - legalább 4 hétig tartó - keze
lést idő előtt abbahagyni. A fenntartó adagolás több 
hónapig is tarthat. A kúra befejezését, a gyógyszer 
elhagyását fokozatosan csökkentett adagokkal cél
szerű végezni. 

Reflux oesophagitisben a napi adag 1600 mg 
(4x1 tabletta). A kezelés kezdetben 12 hétig tartson. 
Az endoscopiás lelet függvényében a kezelés -
azonos dózissal- további 12 héten keresztül szük
séges lehet 
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Zoflinger-EIIison-syndromában a hypersecretio 
mértékétól függöen a napi adag 1-2 g cimetidin, az
az 3x1 tabletta az étkezések során, valamint 1-2 
tabletta lefekvéskor. 

Adagolás beszúkült vesemúködés esetén: a na
pi mennyiség a esőkkent kiválasztódás mértékétől 
függ: 30 ml/perc kreatinin clearance 15-30ml/perc 
kreatinin clearance eselén naponta 600 mg; vagy 
ennél nagyobb érték eselén az átlagos áapi adag 
adható; 

0-15 ml/perc kreatitin cJearance eselén naponta 
400 mg (1 tabletta). 

A tablettát étkezés közben, szélrágás nélkül, ke
vés folyadékkal kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Egyes esetekben a eimelidin kezelés során 
olyan enyhe és átmeneti mellékhatások léphetnek 
fel, mint hasmenés, oedema, izom- és izületi fájda
lom, fejfájás, fáradtságérzés, szédülés, enyhe visz
ketés, kiütés és székrekedés. Ezekben az esetek
ben a kezelés folytatása lehetséges. 

Ritkábban olyan, a kezelés megszakitását 
indokló mellékhatásokat figyeltek meg, mint 
gynaecomastia, galactorrhoea, l ib ido és potencia
zavarok, polyneuropathia, depressio és fokozott 
hajhullás. Ezen említett mellékhatásokat elsősor
ban hosszantartó, nagydózisú kezelés vagy 
Zollinger-EIIison-syndromás betegek esetében 
ószleltók. 

Ritkán lcukopenia, agranulocytosis, thrombocy
topenia léphet fel, ezekben az esetekben azonban 
részben már korábbi csontvelőkárosodás állt fenn. 
A kezelés megszakítandó. 

Alkalmanként átmenetileg megemelkedhet a 
plazma-kreatinin és a szérumtranszaminázok 
szintje. 

Időskori és/vagy nagyon súlyos állapotú vese
elégtelenségben szenvedö betegeknél reverzibilis 
zavartságot, nyugtalanságot vagy kábultságot fi
gyeltek meg. 

Ritkán, arra érzékeny betegeknél az ondósejtek 
száma csökkenhet, számuk azonban általában a 
normális tartományban marad. 

Túladagolás eselén egyes betegeknél hallu
cinációk, izomgörcsök és látásélesség romlás 
léphet fel, ilyenkor a kezelés megszakítása indo
kolt. 

Mint reverzibilis túlérzékenységi reakció nagyon 
ritkán láz, intrahepaticus cholestatis, hepatitis, pan
creat_itis, interstitialis nephritis vagy Stevens
Johnson syndroma léphet fel. Súlyosabb mellékha
tások a kezelés megszakitását indokolják. 

Az összes említett mellékhatás a kezelés meg
szakítását követően reverzibilisnek bizonyult. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A eimelidin enziminhibítor, ezértszámos egyide
júleg adott gyógyszernek a máj mikroszómáiban 
történő oxidatív lebontását gátolja. 



Óvatosan adható: 
- orális antícoagulánsokkal, mert hatásidejüket 

meghosszabbítja. 
Együttes adása eselén az orális anticoagulán

sok adagját újra be kell állítaní, mivel a megnöveke
dett anticoaguláns hatás vérzéseket okozhat; 

- béta-receptor blockolókkal. Hatásidejüket 
meghosszabbítja. 

Atenolollal és pindalollal nem lép interakcióba; 
-benzodiazepinekkel, lidocainnal, diphedannal, 

chinidinnel, digoxinnal, theophylinnel, nifedipinnel, 
carbamazepinnel, phenazonnal, imipraminnal, 
metronidazollal és 5-fluorouracillal (ezek hatását 
megnyújtja); 

- procainamiddal (mivel gátolja a vesén ke
resztli! történő szekrécióját és így hatása fokozód
hat). 

A eimelidin felszívódása csökken, ha egyidejű
leg nagyobb adagban alumínium-magnézium tartal
mú antacidumot vesznek be. 

Cimetidinnel törté.nö egyidejű bevétel esetén a 
metoklopramid és fenebarbitál hatása is csökken. 
Lassítja az acetil-szalicilsav, a ketokonazol, a 
tetraciklinek és a 812-vitamin felszívódását. 

A javasolt dózisok me!lett a cimetidin és az alko
hol, illetve a koffein között nem lép fel kölcsönhatás. 
e Figyelmeztetés 

A gyomorfekély kezelésének megkezdése előtt 
megfelelő módszerekkel az esetleges malignitás le
hetőségét ki kell zárni, mivel a terápiás eredmény el
fedheti a malignitást. 

Ha a beteg orális anticoaguláns kezelésben is 
részesül, az orállis anticoaguláns adagját újból be 
kell álfítani, mivel a megnövekedett anticoaguláns 
hatás vérzéseket okozhat. 

A kezelés során a panaszok megszűnésekor 
nem szabad a kezelést hirtelen megszakítani, ha
nem egy alacsonyabb dózisú, többhetes fenntartó 
kezelésre kell áttérni. 

Ha a beteg antacidumot is szed, azt a Cimetidin 
tabletta bevétele után 1 órával tanácsos bevenni, 
mivel egyidejűleg alkalmazva csökkentheti a eime
tidin felszívódását. 

Hosszantartó kezelés során megemelkedhet a 
szérumprolactin szint és esőkkenhet a parathor
monszínt. 

Hosszantartó kezelés során minden esetben 
szükséges a vérkép és a májfunkció vizsgálatok el
lenőrzése. 

Mivel a eimelidin elsősorban a veséken keresz
tül választódik ki, vesemúködési zavar esetén az 
adagolás! egyénileg kell meghatározni. 

Dialysált betegeknek a cimetidinl a dialysis be
fejezése után kell adni, mivel a eimelidin a 
haemedialysis során eliminálódik a szervezetből. 

Gyermekek kezelése általában. nem javallt. 
Amennyiben a kezelésre feltétlenül szükség van, 
alacsony dózis alkalmazandó. 
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Komolyabb mellékhatások jelentkezése esetén 
a kezelés- átmenetileg vagy véglegesen- megsza
kítandó. 

Túladagolás: Nagy adagok (20 g-ig) után ajak
cianosissal kísért légzésdepresszió fellépésén kívül 
más mérgezési tünetet nem észleltek. Ilyen tünetek 
jelentkezése esetén a bevételt követő 4 órán belül 
gyomormosás szükséges, különben obszerváció 
és tüneti kezelés javasolt. A légzésdepresszió sú
lyossága szerint adott esetben asszisztált lélegezte
tés szükséges. Szükség eselén a hatóanyag 
haemodialysissel eltávolítható a szervezetből. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3780 

ciPF!8BAYi1ó(jtr\l9iolu~íc'!l(J;Q'ft11J······ 
C.IPROBAY;'200.írlg'irifúzjó;(1QO Ilii) 
BAY_~R-:i:-_: :_::::·- :;::)::" Atb-'kd'd~:~~;c;j:M:~ó2": 

A ciprofloxacin a kinaionok csoportjába tartozó 
széles spektruiT'..ú, bactericid h8tású antibioticum. A 
baktériumok giráz enzimjét gátolja, így megakadá
lyozza a baktérium normális anyagcseréjéhez szük
séges információk leolvasását a kromoszómáról. 
Sajátos hatásmódja miatt a ciprofloxacin és a nem
girázgát!ó antibioticumok közölt keresztrezisztencia 
nincs. Ezzel magyarázható, hogy más, nem
girázgátló antibioticumokra rezisztens kórokozók 
esetében is hatékony. 

A ciprofloxacin kedvező farmakokil"'etikai tulaj
donságokkal rendelkezik. Orálisan jól felszívódik, a 
testnedvekben és aszövetekben magas koncentrá
ciót ér el. Az orálisan adott dózis 70-80%-a felszívó
dik, a maximális szérumszint 60-90 perc múlva mér
hető. 

Intravénás adagolás eselén a dózis 14%-a a 
széklettel választódik ki. Az elimináció több mint 
90%-a az első 24 órában bekövetkezik. 

A ciprofloxacin felezési ideje 3-5 óra, 30%-ban 
kötődik a vérfehérjékhez, a renális clearance 
5 ml/perc!kg. 
e Hatóanyag 

100 mg ciprofloxacinum (127,2 mg cipro
floxacinium laeticum alakjában), 450 mg natrium 
chioratum (50 ml infúziós oldatban); 

200 mg ciprofloxacinum (254,4 mg cipro
floxaciniu.m laeticum formájában), 900 mg natrium 
chioratum {100 ml infúziós oldatban). 

Ozmolaiitás: 300 mOsm 
e Javallat 

Ciprofloxacinra érzékeny mikroorganizmusok ál
tal okozott légúti fertőzések, a középfül és orrmel
léküregek infekciói, szemgyulladások, urogenitális 
infekciók (gonorrhoea is), hasüri gyulladásos meg-

betegedések (gyomor-béltraktus, és epeutak bac
teriális kórképei, peritonitis), csontot, ízületeket 
lágyrészeket és bőrt érintő infekciók, sepsis. Csök
kent immunitású betegek infekciói, vagy azok pro
phylaxisa .(pl. immunsupressiv kezelés alatt, illetve 
neutropeniában). 

Szelektív béldekonlamináció immunszupressziv 
kezelés alatt álló betegnéL 

A következő bakteriumgenusok tekinthetők érzé
kenynek: 

Coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Kleb
siella, Enterobacter, Serratia, Hatnia, Edwardsiella, 
Proteus (indolpozitív és indolnegatív), Providencia, 
Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromon8.s, Plesiomonas, 
Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudo
monas, Legionella, Neisseria, Moraxella, Bran
hamella, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, 
Streptococcus, Listeria, Corynebacterium agalac
tiae, Chlamydia. 

Változó érzékenységet mutatnak: 
- Gardnerella 
- Streptococcus faecalis 
- Streptococcus pyogenes 
- Streptococcus pneumoniae 
- Streptococcus viridans 
- Enieracoccus faeca/is 
- Alcaligenes 
- Flavobacterium 
- Mycop/asma hominis 
- Mycobacterium tuberculosis 
- Mycobacterium fortuitum 
Többnyire rezisztens: 
- Streptococcus faecium 
- Ureaplasma urea,Jfticum 
- Nocardia asteroides 
Az anaerob kórokozók néhány kivételtől eltekint

ve mérsékelten rezisztensek (pl. Peptococcus, 
Peptostreptococcus), illetve rezisztensek (pl. 
Bacteroides). 

Treponema pal!idum ellen a ciprofloxacin nem 
hatékony. 
• Ellenjavallat 

Ciprofloxacinnal vagy más kinolon-szár
mazékkal szembeni túlérzékenység Nem rendelhe
tő gyermekek, fiatalok növekedési periódusában, 
terheseknek és szoptat6 anyáknak, miután bizton
ságos alkalmazásról még nincs tapasztalat. Relatív 
ellenjavailatot jelent a magas életkor, valamint az 
epilepsia és más központi idegrendszeri károsodá
sok (fokozott görcskészség, agyi szövetkárosodá
sok, agyvérzés) ekkor csak a terápiás előnyök és 
kockázat gondos mérlegelése után alkalmazható, 
mivel ezen pácienseknél az esetlegesen fellépő 

központi idegrendszeri mellékhatások fokozottan 
veszélyesek lehetnek. 
e Adagolás 

Szokásos adagja feln6fteknek 
Nem komplikált húgyúti, valamint veseinfekciók-
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ban napi 2x100 mg ciprofloxacin intravénásan. 
Komplikált húgyúti és egyéb infekciókbatio(lásd 

Javallat) napi 2.x200 mg ciprofloxacin intra-vénásan. 
Akut gonorrheában és nák akut nem komplikált cys
titisében 1 DO mg ciprofloxacin egyszeri intravénás 
alkalmazása elegendő. 

Idős betegeknek az infekció súlyosságától és a 
vesefunkciótól függóen lehetőség sze~i.nt kisebb 
dózis! kell adni. 

Az intravénás kezelés befejezésével a kezelés 
per os folytatható. 

Adagolás beszúkült vesefunkció esetében. 
Ha a kreatinin clearance 20 ml/min-nál kisebb 

vagy a szérum kreatinin érték 3 mg/1 00 ml-né! ma
gasabb, aszokásos napi dózis! feJezni kell- a fedu
káll dózis napi egy alkalommal, vagy két részletben 
egyarént beadható. Haemodialysált beteg(?kre ha
sonló dózisjavallat vonatkozik, a gyógyszer a dialy
sist követően adandó be. 

Csökkent májfunkció esetében a dózis módosí
tása nem szükséges. Amennyiben hozzá a vese
funkció beszúkülése is társul, az adagolásta vese
funkció beszűkülésének mértékéhez kell igazítani. 
Az infúziós oldatot mintegy 30 perc alatt kell bead
ni. Alkalmazható önállóan, vagy más infúziós olda
tokkal kombinálva. A következő infúziós oldatokkal 
kompatibilis: fiziológiás NaCl oldat, Ainger és 
Ringer-laktát oldat, 5 és 10%-os glükóz oldat, 10%
os fruktóz oldat, 5%-os glükóz + 0,225 vagy 0;45%
os NaCl oldat. 

Mindaddig nem adható más gyógyszerekkel 
vagy infúziós oldatokkal együtt, amíg kompatibilitá
suk nem bizonyított. 

Az inkompatibilitás látható jelei pl. a kicsapódás, 
zavarosodás, elszíneződés. Inkompatibilitás áll fenn 
minden olyan gyógyszerrel vagy infúziós oldattal, 
amely a Ci probay infúzió pH értékénél (pH 3,9-4,5) 
fizikai vagy kémiai instabilitást mutat (pL penicilli
nek, Heparin oldatok), így külőnösen lúgos vegy
hatásúra beállított oldalakkal. 

A terápia időtartamának a megbetegedés sú
lyosságához, a klinikai kórlefolyáshoz és a bakterio
lógiai eredményekhez kell igazodni. A kezelést a láz 
és klinikai tünetek megszünte után legalább 3 napig 
folytatni kell. Átlagos kezelési időtartam akut 
gonorhoeában 1 nap; a vese, húgyutak és hasüreg 
infekcióiban 7 nap, esőkkent immunitású betegek
ben a neutropeniás fázis egész időtartama alatt, 
osteomyelitisben maximálisan 2 hónap, az összes 
többj fertőzésben 7-14 nap. Streptococcus fertőzé
sekben a késői komplikációk veszélyemiatt a keze
lés időtartama legalább 10 nap. 
e Mellékhatás 

Gyomor-bélrendszeri: émelygés, hasmenés, há
nyás, emésztési zavarok, hasi fájdalmak, puffadás, 
étvágytalanság. 

Idegrendszeri: szédülés, fejfájás, fáradtságér
zés, álmatlanság, izgatottság, remegés; nagyon rit-



kán: perifériás érzészavarok, izzadékonyság, bi
zonytalan járás, görcsök, szorongás, rémálmok, za
vartság, depressio, hallucinációi<., íz- és szaglásza
varok, látászavarok, (pL kettóslátás, színlátás). Ezek 
a reakciók részben már az elsó adag bevétele után 
felléphetnek, ebben az- esetben a kezelést fel kel-l 
függeszteni. 

Túlérzékenységi reakciók: -bórreakciók, pl. ki
ütés. Nagyon· ritkán; viszketés, gyógyszerláz. 
AnaphYlaxiás, ,-iUetve: anaphylat:toid rea-kciók, (pl. 
aro-, ér- és gégebedéma; légszomj, amely az életet 
veszélyeztető shockig súlyosbodhat) részben már 
az elsó adag bevétele után felléphetnek, ebben az 
esetben a gyógyszer adagolását fel kell függeszte
ni és orvosi kezelés pl. shockterápia szükséges. 

Pontszerű bőrvérzések {petechiák), haemor
rhagiás bullái<., hegesedő papulák alakulhatnak ki a 
vasculitis jeleként. Steven-Johnson syndroma, inter
stitialis nephritis, hepatitis, májsejtnecrosis, melynek 
mértéke életet veszélyeztető májműködési zavarig 
terjedhet. 

Szfv és vérkeringés: Nagyon ritkán szapora szív
dobogás, hőhullám, migrain, collapsus. 

Vér, vérképzés: eosinophilia, leukocytopenia, 
leukocytosis, anaemia, nagyon ritkán: thrombocy
topenia, thrombocytosis, megváltozott prothrom
binérték. 

Egyéb mellékhatások: nagyon ritkán izületi fáj
dalmak, általános gyengeségérzés, izomfájdalom, 
inhüvelygyulladás, enyhe fotoszenzibilitás, átme
neti vesefunkció beszűkülés, amely átmeneti vese
elégtelenségig fokozódhat, tinnitus, átmenet! na
gyothallás, különösen a magas hangok tartomá
nyában. 

Laboratóriumi értékek, vizeletüledék: különösen 
májkárosodásban szenvedőknél átmeneti transza
mináz-. alkalikusfoszfatáz-szint emelkedés, Illetve 
átmeneti sárgaság előfordulhat. Átmeneti szérum 
karbamid-, kreatinin-, és bilirubin-szint emelkedés, 
hyperglykaemia, egyes esetekben crystal!uria és 
haematuria. 

Lokális reakciók: nagyon ritkán phlebitis. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adandó: 
- teofillinnel (szérumszintje emelkedhet); 
- ciklosporinnal (szérumkreatinin-szint átmeneti 

emelkedése, lásd Figyelmeztetés). 
• Figyelmeztetés 

Nem elsőként választandó szer ambuláns 
Pneumacoccus pneumoniábán, nem indikált továb
bá alkalmazása akut angina tonsillarisban. 

Teofillinnel történő egyidejű alkalmazásakor a 
teofillin szérumszintjét ellenőrizni és megfelelóen 
csökkenteni kell, különben súlyos teofillin 
(Diaphyllin) intoxikáció alakulhat ki. CikloSparin egy
idejú alkalmazása eselén a szérum kreatinin kan
centráclót rendszeresen (hetente'2-szer) ellenőrizni 
kell. 
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Kezelés során jelentkező súlyos és elhúzódó 
hasmenés, esetleg véres székletürítés esetén gon
dolni kell súlyosabb és kezelést igénylő bélkároso
dás lehetőségére is (pseudomembranosus colitis). 
Ilyen esetekben a gyógyszer alkalamazását fel kel! 
függeszteni és megfelelő terápiát kell alkalmazni. 
(4-szer 250 mg Vancomycin orálisan naponta), Pe
risztaltikát gátló szerek adása kontraindikált. 

Az lnfúziós oldatot felbontás után a legrövidebb 
időn belűl kell felhasználni. A hatóanyag fényre ér
zékeny, ezért az infúzió! csak felhasználás elölt ve
gyük ki a dobozbóL 

Rendeltetésszerű használat eselén is annyira 
megváltoztathatja a reakcióképességet hogy a köz
úti közlekedésben való aktiv részvételt és gépeken 
történő munkavégzést befolyásolhatja. Ezt a hatását 
az alkohol erősíti. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1443 {100 mg infúziós 
oldat); K- 1444 {200 mg infúziós oldat) 

A fluorokinolonok. illetve girázgátlónak is neve
zett vegyületek közé tartozik. Antibakteriális hatást 
mutat a baktériumok széles spektrumával szemben, 
megakadályozza a baktériumok normális anyag
cseréjéhez szükséges információk leolvasását a 
kromoszómákban, ami a baktérium szaporodásá
nak gyors csökkenéséhez vezet. 

Hatékony majdnem minden Gram- és egyes 
Gram+ kórokozóval szemben. 

Orálisan gyorsan és jól felszívódik a vékony
bélbóL 

Biológiai hasznosulása 70-80%, per os alkalma
zás során 60-90 perc múlva eléri a maximális szé
rumkoncentrációt. 

Az infekció helyén a testfolyadékokban és szö
vetekben magas koncentrációt ér el. 

A szérum felezési idő 3-5 óra között van, főleg 
renálisan ürül. 

Sacterieid hatású. A következő baktériumgenu
sok tekinthetők érzékenynek in vitro vizsgálatok sze
rint: Coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Kleb
siella, Enterobacter, Serratia, Hafnía, Edwardsiella, 
Proteus, Providencia, Morganella, Yersinia, Vibn"o, 
Aerorilonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, 
Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neis
seria, Moraxella, Branhamella, Acinetobacter, 

Brucella, Staphylococcus, Usteria, Corynebacte
rium, Chlamydia 

Változó érzékenységet mutatnak: 
Gardnerella vagina/is, Alcaligenes, Streptococ

cus faecalis,. Flavobacterium, Streptococcus pyo
genes, Mycoplasma hominis, Streptococcus pneu
moniae, Mycobacterium tuberculosis, Streptococ
cus viridans, Mycobacterium fortuitum 

Többnyire rezisztens: 
Streptococcus faecium, Ureaplasma urea

lyticum. Nocardia asteroides 
pq_ anaerabak kőzött néhány mérsékelten érzé

keny (pl. Peptococcus, Peptostreptococcus), má
sok rezisztensek. 

A ciprofloxacin Treponema pallidum ellen nem 
hatékony. 
• Hatóanyag 

250 mg ciprofloxacinum tabletténként (291 mg 
ciprofloxacinium chioratum formájában); 

500 mg ciprofloxacinum tabletténként (582 mg 
ciprofloxacinium chioratum formájában 
• Javallat 

Infekciók, amelyeket ciprofloxacin-érzékeny kór
okozók okoznak. 

Infekciók: 
- légúti Pneumacoccus okozta pneumoniában 

nem elsőként választandó szer ambuláns- kezelésé
ben. Az ún. problémás kórokozók esetén indokolt le
het, 

- középfül (otitis media), orrmelléküreg (sinusi
tis) kü!önösen ha Gram-negatív -, beleértve a 
Pseudomonast vagy Staphylococcust - kórokozó 
okozta, . 

Akut angina tonsillari:lesetén nem javallt! 
-szem, 
- vese és/vagy húgyútak, 
-nemiszervek, beleértve a gonorrhoeát is, 
- hasüreg a gyomor fertőzései és béltractus, 

epeutak bakteriális infectiója, peritonitis, 
-bór- és lágyrész. 
-csont- és porc infectiók, 
- szepszis, 
-csökkent immunitású betegek fenyegető infec-

tióinak megelőzése (pl. immunsupressiv hatású 
gyógyszeres kezelés alatt, illetve neutropeniában) 
és kezelése. ' 

Alkalmazhatók szelektív béldekontaminációhoz 
immunsupressiv kezelésben részesülő betegben. 
e Ellenjavallat 

Ciprofloxacinnal vagy más kinolon-szár
mazékkal szembeni túlérzékenység. Epilepsia. 
Gyermekkor, fiatalok növekedési periódusa. Terhes
ség, szoptatás (biztonságos alkalmazásáról ebben 
az időszakban nincs tapasztalat, illetve állatkísérle
tek alapján nem zárható ki, hogy a fejlődő szerve
zetben izületi porckárosodást okoz). 

Csak fokozott óvatosság mellett a haszon/árta
lom gondos mérlege!ése után adható időseknek és 

azoknak a betegeknek, akik anamnesisében ideg
rendszeri megbetegedések, epilepsia, fokozott 
görcskészség, agyi keringési zavar, hemiparesis 
fordul elő. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek: 
-alsó- és felsőhúgyúti egyszerU infekciókban 2x 

125 mg naponta; 
- súlyosabb húgyúti infekciókban {-súlyóSSáguk 

szerint) 2x250-500 mg naponta; 
- légúti infectiók, pl. bronchitis 2x250 mg-500 

mg naponta; 
- egyéb infekciókban 2x500 mg naponta; 
- különősen veszélyes, Pseudomonas vagy 

Staphylococcus okozta infekciókban (pl. recidiváló 
infectiok mucoviscidosisban, pneumoniák, hasüri 
infekciók, csontizületi fertőzések,) a per os napi 
adagot 2x750 mg-ra kell emelni. 

Akut gonorrhoeában és nák egyszerű cysti
tisében egyszeri 250 mg bevétele általában ele
gendő. 

ldós betegek kezelésekor az infekció súlyossá
gától és a kreatinin elearance-től függöen tehetőleg 
kisebb dózist kel! adni. 

A filmtablettát siétrágás nélkül. folyadékkal kell 
bevenni 2x, reggel és este, a felszívódás jobb elő
segítése érdekében étkezés előtt. 

Adagolás beszúkült vesefunkció esetében 
Ha a kreatinin clearance 20 ml/min-nál kisebb 

vagy a szérum kreatinin érték 265 ~mol/1-nél maga
sabb, a szokásos adagot felezni kell. 

Haemodialysisben levő betegre ugyanez vonat
kozik, a dialysishez igazítva az adagolást. 

A kezelés időtartama: 
A fertözés súlYossága, a klinikai kórlefolyás és a 

bakteriológiai eredmények határozzák meg. 
Általában a terápia időtartamának legalább 3 

nappal meg kell haladnia a láz és klinikai tünetek 
megszünését. 

Átlagos kezelési időtartam: 1 nap akut gonorrho
eában, 7 nap a húgyútak-, vese~. hasüregi infek
ciókban, csökkent immunitású betegekben a neu
tropeniás fázis egész időtartama alatt, maximálisan 
2 hónap osteomyelitisben az összes többi infekció
ban 7-14 nap, Streptococcus infekcióban a kezelés 
időtartama a késői komplikációk miatt legalább 10 
nap. 
e Mellékhatás 

Gyomor-bélrendszeri: émelygés, hasmenés, há
nyás, e,mésztési zavarok, hasi fájdalom, felfuvódás, 
étvágytalanság. 

Idegrendszeri: szédülés, fejfájás, fáradtságér
zés, álmatlanság, izgatottság, remegés, nagyon rit

_kán: perifériás érzészavarok, izzadékonyság, járás
bizonytalanság, görcsök, szorongás, rémálmok, za
vartság, depressio, hallucinációi<., íz- és szaglásza
varok, látászavarok, pl. kettöslátás, szinlátás. Ezek a 
reakciók részben már az első bevétel után fellép-
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nek, ebben az esetben a gyógyszer alkalmazását 
azonnal abba kell hagyni. 

Túlérzékenységi reakciók: bőrreakciók, pl. ki
ütés, nagyon ritkán: viszketés, gyógyszerláz, ana
phylaxiás reakciók, arc-, gégeödéma, légszomj. 
(Részben az első bevétel után ilyenkor a kezelést le 
kell állítani és orvosi beavatkozás, pl. shockterápia 
Szükséges). Steven-Johnson-syndroma, intersti
tiali.S nephritis, hepatitis, májsejt necrosis. 

Szív és keringési: nagyon ritkán szapora szívdo
bogás, hóhu!lám, migrén, collapsus hajlam. 

Vérképzőrendszeri: eosinophilia, leukocytope
nia, leukocytosis, anaemia, nagyon ritkán: thrombo
cytopenia, thrombocytosis, megváltozott prothrom
bin-érték. 

Egyéb: nagyon ritkán izületi fájdalmak, általános 
gyengeségérzés, enyhe fényérzékenység, átmeneti 
vesefunkció beszűkülés, izomfájdalmak, tinnitus, át
meneti nagyothallás. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- alumínium vagy magnézium tartalmú antaci

dokkal (csökkentik a ciprofloxacin felszívódását, 
ezért a 1-2 órával az antacidok bevétele előtt vagy 
legalább 4 órával a bevétel után kell alkalmazni). 

óvatosan adandó: 
- teafillint tartalmazó gyógyszerekkel (a teofill

inszint jelentösen megemelkedhet). a teofillin szé
rumkoncentrációt gyakran kell ellenőrizni és szük
ség eselén a teafill in adagját csökkenteni kell; 

- ciklosporinnal (szérumkreatinin-szint emelke
dés, 2x hetente ellenőrzés szükséges). 
• Figyelmeztetés 

Fokozott óvatosság mellett adható a Ciprobay 
időseknek és azoknak a betegeknek, akik anam
nesisében idegrendszeri megbetegedések, így 
epilepsia, fokozott görcskészség, agyi keringési za
var és hemiparosis szerepel. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni, baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A 
reakciókészséget befolyásolhatja, ez fokozottan je
lentkezik alkohol fogyasztásakor. 

Hatása a szérum és a vizeletüledék laboratóriu
mi vizsgálatának eredményére: 

Különösen májkárosodásban szenvedókben át
meneti transzamináz-, alkalikusfoszfatáz emelke
dés, cholestatikus sárgaság előfordulhat Atmeneti
leg emelkedhet a karbamidnitrogén, kreatinin- és 
bilirubin szérumszint, hyperglycaemia, továbbá 
egyes esetekben crystalluria és haematuria jelent
kezhet 

Az egyéb girázgátlók adása során észlelt alábbi 
.jelenségek a Ciprobay eselén is előfordulhatnak: 
fotophobia, anaphylactoid reakciók (nyelv-, glottis
oedema, asphixia), egyes esetekbén vasculitis jele
ként, petechiák, haemorrhagiás bullák, hegesedő 
papulák; a fénynek kitett helyeken bullosus eXe-

nathemák, ínhüvelygyulladás, izomfájdalmak, 
hyperglycaemia. 

Súlyos elhúzódó hasmenés esetén a kezelés 
alatt és után gondolni kell súlyosabb és kezelést 
igénylő bélkárosodás (pseudomembranosus colitis) 
lehetőségére is. Ilyen esetben a Ci probay-t le kell ál
lítani és a megfelelő gyógykezelés! kell bevezetni. 
Peristalticát gátló gyógyszerek adása kontraindikált. 

Ha a beteg kezelése, a betegség súlyossága 
vagy más ok miatt per os nem oldható meg, célsze
rű a kezelést iv. adással kezdeni. 

Túladagolás: Speciális antidoturna nincs. A szo
kásos szükségintézkedések ajánlatosak, ez haema
és peritoneális dialysissei kiegészíthető. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1441 (250 mg filmtab
letta); K- 1442 (500 mg filmtabletta) 

CISOFióiNOL.2'm!(lilmtablettá 
(SOx)' ·. . . . . . . ·· .. · .... ,., . 

CiSORDINOL.10.mgiilmtabl.etía 
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(50x). .. .• 
CISOflDINOL 25,m!J'Iilmfábletfa 

(sbx) ·· .. '· , ..... ··.· 
CISORDINOL40·mg!filmtabletta 
· (SO){). . .· .. . . 
é:IS:OFIDINŐL20Ym91ml'[csepp .. 

{20ml) 
:tuNo'BEcK ·Ai:9:kó:d:_-~N.65~:Fó5 

Hatóanyaga, a zuklopentixol a tioxantének cso
portjába tartozó erős hatású, szedáló, gyors hatás
kezdettel rendelkezO neurolepticum. Maniás és 
schizophreniás izgatottságban specifikus mérséklő 
hatású, de más nyugtalansági- és izgataUsági álla
potokban, pl. idősebb konfúzus, arteriosclerotikus, 
vagy oligophreil betegeken is általában szedáló ha
tású. 

A psychomotoros nyugtalanságra irányuló 
szedáláson túl az érzékcsalódások, Wahn-tünetek, 
gondolkodászavarok, affektív reakciók, ellenséges
ség, agresszivitás, magatartászavarok stb. tünetei 
kifejezetten és relative gyorsan javulnak. Alkalmas 
antipsychetikus kezelésre és fenntartó kezelésre is 
önmagában, vagy Cisordinoi-Depot inj.-val kombi
nálva. 

Egyszeri adag bevétele után 2--6 óra alatt alakul 
ki a maximális szérumkoncentráció. A hatóanyag és 
metabolitjai a májban, lüdóben, bélben és vesében 
magas, az agyban alacsonyabb koncentrációban 
találhatók. Metabolitjai farmakológiailag inaktívak. 
Szérumkoncentrációja az erős szöveti kötődés miatt 

alacsony. A zuklopentixol és/vagy metabolitjai a pla
centa-barricren átmennek és az anyatejben kivá
lasztódhatnak. 

Biológiai felezési ideje kb. 21 óra. Főleg a szék
letben választódik ki, de kisebb mértékben a vizelet
tel is ürül. 
• Hatóanyag 

2 mg, ill. 10 mg, ill. 25 mg, ill. 40 mg 
zuclopenthixolum filmtablettánként (zuclopenthixoli
um chioratum formájában): 

400 mg zuclopenthixolum 20 ml cseppben 
(zuclopenthixolium chioratum formájában). 
e Javallat 

Maniás syndroma. Akut és krónikus schizo
phreniák, vagy más psychetikus syndromák keretén 
belül jelentkező psychomotoros nyugtalansági- és 
izgalmi állapotok. ldósebb és arteriascierotikus be
tegek, vagy aligaphrenek nyugtalansági- és kanfúzi
ós állapota. 
e Ellenjavallat 

Zuklopentixol-túlérzékenység. Terhesség. Szap
tatás ideje. Máj- és vesefunkció károsodása. Kontra
indikált alkoholmérgezésben és altatószer mérge
zésben, valamint toxikus opiátadagok bevétele 
után. 
• Adagolás 

Az adagolás egyéni, a panaszok fajtája és sú
lyossága, valamint a beteg állapota és kora szerint. 
A legalacsonyabb hatásos adag keresendő. Az elő
írt adagot kevés folyadékkal kell bevenni. 

A kezelés bevezetésére, különösen kifejezett iz
gatottsági állapotban javasolt az im. Cisordinoi
Acutard adása. Bizonyialap gyógyszerszedés ese
lén a további kezelés Cisordinoi-Depot im. inj.-val 
célszerú. A tartós kezelésre gyakran előnyösebb a 
Cisordinoi-Depot-val történő alternatív kezelés, mínt 
a hosszantartó orális kezelés. 

A kezelési idő akut psyhomotoros izgalmi álla
potban relative rövid, de a recidivák elkerülése cél
jából általában hónapokig tartó fenntartó kezelés 
szükséges. 

Idősebb betegek hosszabb ideig tartó kezelését 
lehetőség szerint kerülni kell. 

A filmtabletta 2, 1 O, 25 ill. 40 mg hatóanyagtar
talommal készül. A cseppek 1 ml-e 20 mg, egy 
cseppje 1 mg hatóanyagat tartalmaz. Hozzávetőle
ges irányt mutató adagolási javaslat: 

Akut schizophreniák, egyéb akut psychosisok, 
súlyos akut izgalmi állapotok, mániák: 

kezdetben napi 10-30 mg, ezt követően, ha 
szükséges minden 2-3 naponként10mg-mal emel
ni. A fokozatos dózisemelés 10mg-os filmtablettá
val végezhető. 

Gyakran elegendő a napi 40 mg-os adag, 
hosszabb ideig tartó fenntartó kezeléshez is (1 db 
40 mg-os filmtabletta, este elalvás elött, kevés folya
dékkal). 

75 mg feletti napi adag csak kivételesen szüksé
ges. Ezt az adagot kórházi kezelésben szükség 
esetén túllehet lépni. 75 mg feletti napi adagot több 
részre elosztva kell bevenni. 

Krónikus schizophreniák és más krónikus psy
chosísok: 10-30 mg - esetenként nagyobb - fenn
tartó napi adag. 

0/igophrenek nyugtafansági- és izgalmi állapo
ta: napi 6-20 mg, ha szükséges napi 25-40'-hig-ig 
emelhető. 

Idősebb betegek nyugtalansága és konfúz álla
pota: napi 2--6 mg. Ha nagyobb adag szükséges, 
lehetőleg este elalvás előtt adandó. (Ebben az indi
kációban a 2 mg-os filmtabletta áll rendelkezésre.) 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetén gyakori az álmosság. Ese
tenként az arra hajlamos betegeken szájszáraz
ság, fokozott izzadékonyság, akkomodációs zava
rok, esetleg a glaucoma romlása, keringési zavar, 
tachycardia és ritka esetekben gyomor-bélműkö
dési zavarok, vizelési zavarok, cholestasis, 
szívinge-rületvezetési zavarok, és endocrin zava
rok (súlygyarapodás, galactorrhoea, a glUkóztoler
ancia csökkenése, menstruatiós- és libidozavarok) 
figyelhetők meg. A" kezelés folytatásakor ezek 
gyakran megszűnnek. Orthostatikus hypotensio 
parenterálls kezeléssei történő kombináció esetén 
előfordulhat Extrapyramidalis tünetek (dyskine
siák, mint pl. torticollis, trismus, akut dystonia, 
parkinsonoid, akathisis) főleg nagy kezdőadagok 
és túl gyors adag emelés eselén jöhetnek létre. E 
tünetek antiparkinson-szerekkel áltatában jól befo
lyásolhatók, vagy az adagok csökkentésével mér
sékelhetők. 
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Szívingerületvezetési zavar megfigyelhető, 

amely EKG elváltozásban nyilvánul meg. Átmeneti 
benignus leukopenia kialakulhat. Epilepsiás roham 
provokációjának a lehetősége fennáll. Bórreakció
kat (kontakt-dermatitis, photosensibilitas), agranulo
cytosist, icterus!, cornea- és lencselerakódást a 
tioxantén terápia során nem figyeltek meg, ezek a 
mellékhatások azonban a fenotiazin-típusú neu
rolepticumokkal való hasonlósága miatt számításba 
jöhetnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Központi idegrendszeri depresszánsokkal és al
koholla l egymás hatását erősítik. 

VérnyOmáscsökkentök hatását erősítheti, vagy 
gyengítheti, a guanetidin hatását csökkenti. 

A dopamin-aganisták (levodopa, bromocriptin, 
amantadin) hatását csökkenti. 

Az anticholinerg szerek az antipsychetikus hatá
sát csökkentik és anticholinerg tulajdonságait erősí
tik. 

A metoclopramid (pl. Cerucal) vagy a piperazin
származékok az extrapyramidalis mellékhatások ri
zikóját fokozzák. 

Pentetrazol fokozza a görcshajlamot 



Az enziminduktorok (barbiturátok, anticonvulsiv 
szerek) a neurolepticumok metabolizmusát fokoz
hatják, az anticoncipiensek pedig lebontását gátol
hatják. 
a Figyelmeztetés 

Súlyosszív-és keringési zavarok, valamint org~
nikus agyi károsodások és thrombosishajlam eseten 
fokozott élövigyázatosság indokolt 

Tartós kezelés eselén a szívmúködés, a vérkép, 
valamint a vese- és májműködés gondos orvosi el
lenőrzése szükséges. KOlönösen vonatkozik ez idő
sebb és szívelégtelenség jeleit mutató betegekre. 
Pírazoion-tartalmú fájdalomcsillapítók pl. noramino
fenazon {Algopyrin), vagy kloramfenikol egyidejű 
szedése esetén elővigyázatosság javasolt (a 
leukopenia veszélye fokozódik). . 

Alkalmazásának első szakaszában - egyenen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztanil 

Túladagolás esetén átmeneti deliriumos állapot 
alakul ki, amelyet coma, légzésdepressio és gör
csök követhetnek Terápiája tüneti (antiparkinson
szerek, anliconvulsiv-szerek). 

Eltartás: A filmtabletta szabahőmérsékleten (15-
25 °C), a cseppek hűvös helyen (15 °C alatt). 
e Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: l<- 1687 (2 mg filmtablet
ta); l<- 1688 {10 mg filmtabletta); K -1689 {25 mg 
íilmtablctta); K- 1690 (40 mg filmtabletta); K -1694 
(cseppe!-<.) 

CISORDINOL-ACUTARD 50 mgfríll 
injekció (1x1 ml; 10x1 ml) 

CISORDINOL-ACUTARD 
100 mglml injekció (1x2 ml; 
10 x 2 ml) 

LUNDBECK ATC kód: NOSA FOS 

Nagyhatású neurolepticum. Akut psychasisok
beleértve a mániát és a krónikus psychosisak exa
cerbatióját is - kezdeti kezelésére szolgál. Egyetlen 
injekció a psychotikus tüneteket kifejezetten és 
gyorsan csőkkcnti. A hatás 2-3 napig tart és rend
szerint 1 vagy 2 injekció elegendő, mielőtt a beteget 
fenntartó kezelésre állítják át. 

Átmenetileg, a dózistól függően szedál. Ez a 
psychosis akut, szubakut szakaszában gyakran elő
nyös. A nemspecifikus szedálás az injekció beadá
sát követően gyorsan megjelenik, 2 óra múlva jelen
tőssé válik, és 8 óra múlva eléri maximumát, majd 

jelentősen csökken és gyenge marad az ismételt in
jekció ellenére. 

Specifikus csillapító hatása elónyós izgatott, 
nyugtalan, ellenséges, gyanakvó vagy agresszív 
psychotikus betegek kezelésében. 

A maximális vérszintet átlagosan 36 óra alatt 
éri el, aztán a szérumgörbe meglehetősen lassan 
halad lefelé. Az injekció beadása után 3 nappal a 
szérumszint a maximális szint harmada. A zuk
lopentixol kis mennyiségben áthatol a placenta vé
dögátján és kis mennyiségben az anyatejjel is ki~ 
választódik. A metabolitok psych.ofarmakológial 
aktivitást nem mutatnak. A kiválasztódás főként a 
széklet útján történik, de kisebb mértékben a vize
lettel is ürül. 
e Hatóanyag 

50 mg zuclopenthixolum aceticum {1 ml) olajos 
injekcióban. 
a Javallat 

Akut psychosisak kezdeti kezelésére, beleértve 
a mániát és a krónikus psychosisak exacerbációját. 
e Ellenjavallat ~ 

Heveny alkohol-, barbiturát- és opiátmérgezés, 
comatcsus állapotok. Lehetőség szerint: terhesség, 
szoptatás ideje. 
o Adagolás 

lntramusculárisan alkalmazandó. 
Az adagolást a beteg állapotának megfelelóen 

egyénileg kell beállítani. 
Az adag általában 50-150 mg (1-3 ml) im 

szükség esetén megismételve, lehetőleg 2-3 napos 
időközzeL Egyes betegeknek szükséges lehet az el
ső injekciót követő 24-48 óra múlva egy ú jabb ada
got beadni. 

Fenntartó terapiában a kezelést Cisordinal tabL
val vagy Cisordinal Oepot inj.~val a következó irány
elvek szerint kell folytatni: 

1. Átváltás orális Cisordinaim 
Az utolsó Cisordinoi-Acutard injekció után 2-3 

nappal kell a beteg orális kezelését kezdeni, kb. 40 
mg napi adaggal, lehetőleg osztottan adagolva. 
Szükség eselén az adag 2--3 naponként további 
10-20 mg-mal emelhető 75 mg-ig, vagy ennél ma
gasabbra. 

2. Átváltás Cisordinof-Depot-ra 
Az utolsó Cisordinoi-Acutard injekcióval egyide

jűleg 200--400 mg {1-2 ml) Cisordinoi-Depot im. 
Ez általában 2 hetente ismételhető. Esetleg ma

gasabb adagok vagy rövidebb időközök is szüksé
gessé válhatnak. 
e Mellékhatás 
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Kifejezetten az első injekció utáni napon. A tüne
tek legtöbbször enyhék és gyorsan csőkkennek. 

Az extrapyramidalis tünetek sikeresen kivédhe
ták antiparkinsonicumokkal. Ritkán orthostatikus 
vérnyomáscsökkenés előfordulhat, megfigyeltek 
egyhe fokú csökkent nyálképződés! iS. 

o Gyógyszerkölcsönhatás 
Fokozza az alkohol, valamint a barbiturátok és 

más központi idegrendszeri depresszánsok hatá
sát. 

Nenl szabad együtt adni guanetidinnel vagy 
más hasonló h.atásmechanizmusú vegyülettel, mert 
a neurolepticumok gátolhatják ezek vérnyomás
csökkentő hatását. 

Triciklikus antidepresszánsok és neurolep
ticumok kölcsönösen gátolják egymás metaboliz
musát. Metoclopramid (Cerucal) vagy piperazin 
egyidejű adása növeli az extrapyramidalis tünetek 
kockázatát. A levodopa, valamint adrenerg szerek 
hatását csökkentheti. 
• Figyelmeztetés 

Hosszú távú kezelés során a betegeket gondo
san meg kell figyelni. Fokozott elővigyázatossággal 
alkalmazható epilepsiás, valamint elórehaladott 
máj-, vese-, vagy cardiovasculáris betegségben 
szenvedók kezelésére. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani! 

Túladagolás 
Szubintenzív-intenzív jellegű, méréseken alapu

ló tüneti és szupportív, elsősorban a cardiorespira
torikus működések fenntartását célzó kezelést igé
nyel. 

Specifikus antidoturna nincs. 
Epinefrin alkalmazása )iios. 
Eltartás: fénytól védve, 25°C alatt. 

• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1692 (50 mg/ml injek
ció); K- 1693 (100 mg/ml injekció) 

CISORDIN0L'DEPOT.200mg 
injekció (1 x 1m l; 1 o x 1 ml) 

LUNDBECK ATC kód: N05A FOS 

A tioxantének csoportjába tartozó, kifejezett 
antipsychotikus és specifikus feszültségoldó hatású 
neurolepticum. Nemspecifikus szedatív hatása né
hány hetes kezelés után csőkken. 

A neurolepticumok antipsychotikus hatása álta
lában dopaminreceptorok gátlásával függ őssze, 
ez valószínűleg láncreakciót vált .ki, amelynek ré
vén más transzmitter-rendszereket is befolyásol
nak. Specifikus feszültségoldó hatása alkalmassá 
teszi olyan psychetikus betegek kezelésére, akik 
zaklatottak, nyugtalanok, ellenségesek vagy ag
resszívek_ 
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A zuklopentixol viszonylag rövid ideig hat, míg 
depot formában figyelemre méltóan elnyújtott, né
hány hetes hatással rendelkezik. Előnyös a gyógy
szerszedés! elutasftó betegek vagy az önálló 
gyógyszerszedés szempontjából nem megbízható 
járóbetegek kezelésére, mivel folyamatos antipsy
chetikus kezelést tesz lehetövé, és így megelőzi az 
orális gyógyszerek bevételének hiánya miatt előálló 
gyakori visszaeséseket · 

A maximális szérumkoncentrációt az injekció 
beadását követő első hét végén éri el. 

A gyógyszer felezési ideje 19 nap. 
e Hatóanyag · 

200 mg zuclopenthixolum decsnaicum 1 ml ola
jos injekcióban. 
• Javallat 

Akut és krónikus schizophrenia és egyéb he
veny és félheveny paranoid-, hallucinaloras psy
chasisok és syndromák, különösen zaklatott, nyug
talan, ellenséges, agresszív magatartással járó kór
formák esetében. 
e Ellenjavallat 

Akut alkohol-, barbiturát- és opiátmérgezés. 
Cornatosus állapotok. 

Lehetőség szerint: terhesség, szoptatás ideje. 
o Adagolás 

lntramusculárisan alkalmazandó. A lokális tole
rálhatósága jó. 

Az adagelását és az injekció közötti szünetet a 
terápiás válasz szerint, egyénileg kell beállítani. 

Átlagos adagja 200-400 mg {1-2 ml) im., 2-4 
hetes időközökben. 

Az egyéni szűkségletek szerint az átlagos adag 
emelhető 3 ml-re, vagy csökkenthető. Az alkalmazá
si időközök is csökkenthetók. 

Ha a fenntartó terápiára Cisordinoi-Acutard-ról 
váltunk át a Cisordinoi-Depot-ra, az alábbi irányel
vet célszerű követni: a legutolsó Acutard injekció
val egyidejűleg 200-400 mg (1-2 ml) Cisordinoi
Oepot 200 mg/ml injekciót kell beadni intramus
culárisan, és kéthetente ismételni. Az adagot és 
az alkalmazás intervallumát egyénileg kell beállí
tani. 
a Mellékhatás 

A kezelés bevezető szaka után, ritkán elhúzódó, 
fokozott alvásigény jelentkezhet, ami az adag csök
kentésével rendeződik. 

Extrapyramidális mellékhatások előfordulhatnak, 
külőnös\3n a kezelés korai szakaszában. A legtöbb 
esetben ezek amellékhatások kielégítóen elhárítha
ták a dózis csökkentésével és/vagy parkinsonismus 
elleni gyógyszerekkeL Ezek rutinszerű profilaktikus 
adagolása azonban nem javasolt. 

Tardiv dyskinesia tartós kezelés során kialakul
hat. 

Az autonom idegrendszer és szív- és keringési 
rendszer terén: szájszárazság, vizeletretenció, ak-



komodációs zavarof-, székrekedés, tachycardia, 
ortosztatikus vérnyomásesés és szédülés. 

A májfunkciós tesztekben enyhe, átmeneti elvál
tozások lehetségesek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Fokozhatja az alkohol, valamint a barbiturátok és 
más központi idegrendszeri depresszánsok hatá
sát. Nem szabad együtt adni guanetedinnel, illetve 
más hasonló hatásmechanizmusú vérnyomáscsök
kentókkel, mivel a neurolepticumok általában gátol
ják ezeknek hatását. Csökkentheti az adrenerg 
gyógyszerek valamint a levodo pa hatását is. 

Piperazinnal vagy más un. incisiv hatású neu
rolepticumokkal, ill. metoclopramiddal (Cerucal) 
együttes alkalmazása fokozhatja az extrapyrami
dalis tünetek kockázatát. 
e Figyelmeztetés 

Hosszú távú kezelés során a betegeket gondo
san meg kell figyelni. Fokozolt elővigyázatossággal 
alkalmazható epilepsiában, valamint előrehaladott 
máj-, vese-, vagy cardiovasculáris betegségben 
szenvedők kezelésére. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénenként határozandó meg a tila
lom mértéke. 

Alkalmazásának illetve hatásának tartama alatt 
tilos szeszesitalt fogyasztanil 

Túladagolás: 
Szubintenzív-intenzív jellegű, méréseken alapu

ló tüneti és szupportív, elsősorban a cardiorespira
torikus működésének fenntartását célzó kezelést 
igényel. 

Specifikus antidoturna nincs. Epinefrin alkalma
zása tilasi 

Eltartás: fénytől védve, szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1691 

CISPLATIN'EBEWE 10 mg injekció 
intravénás infúzióhoz (1 x 20 ml) 

CISPLATIN-EBEWE 25 mg hijekció 
intrávénás infúzióhoz '(1 x 50'11'\1) 

CISPLATIN'EBEWE 50 11'\g injekció 
(1 x 100 ml) 

EBEWE , ATC kód: l01 )(AÖ1 

Tumor kezelésére alkalmas r\ehéifém-komplex 
vegyület 

A ONS-szintézis gátlását az RNS- és fehérjeszin
tézis rövid ideig történő gátlásával éri el. Jellegzetes 
antineoplastikus hatása részleteiben még nem tisz~ 

tázott. Az erős és többnyire dóziskorlátozó nephro
toxicitás hidratációval és mannittal forszírozott 
diuresissel csökkenthető. 

Rövid ideig tartó intravénás infúzió után az 
anyag két fázisban választódik ki a plazmából. A 
25-50 perces kezdeti felezési idő után egy lassúbb 
58-73 órás következik. Az anyag nagy része gyor
san a szérumfehérjékhez kötódik. A szövetekben 
történő eloszlás kül6nböző, a legmagasabb kan
centrációkat a vesében, májban, ováriumokban és 
az uterusban határozták meg. A központi idegrend
szerben csak igen alacsony szövetkoncentráció 
mutatható ki. A tumoros szövetekben szelektíven 
rendszerint nem koncentrálódik. Kezdetben hirte
len, később azonban rendkívül lassan, főleg a vesé
ken keresztül választódik ki. A kiválasztási ráta töb
bek közölt az infúzió időtartamától függ. 

Fokozottan toxikus, és potenciális caneerogén
nek tekinthető. Mutagén tulajdonsággal rendelkezik, 
teratogén hatása valószínű, fertilitási befolyásoló 
hatása nem kizárt. 
e Hatóanyag 

10 mg, 25 mg ill. 50 mgcisplatinum üvegenként 
e Javallat 

Kissejtes és nem kissejtes carcinoma, hererák, 
petefészekrák, méhnyakrák, endometriumcarcino
ma, prostatacarcinoma, hólyagrák, melanoma, sar
coma, fej-, és nyaktáji carcinoma, laphámrák. 
e Ellenjavallat 

Cisplatinnal vagy egyéb platinavegyülettel 
szembeni ismert túlérzékenység. Terhesség, szop
tatá§". ·Fennálló csontvelódepressio, súlyos veseká
rosodás, exsiccosis. 

Relatív ellenjavallat: Fennálló vesefunkció-be
szűkülés, a vérképző rendszer és hallás befolyásolt
sága. Uyen esetben a terápiás előny/kockázat ará
nyát gondosan mérlegelni kell. 
• Adagolás 

Az adagolás a terápiás effektustól és a beteg 
egyéni érzékenységétöl függ. Felnőtteknél és gye
rekeknél általában a következő adagok az irány
adók: 

Adagolási sémák 

Egyszeri adagolás 

1. és 8. napon 

Egymást követő 5 napon 

keresztül alkalmanként 

Cisplatin/testfelület m2 

SG-120 mg 

50mg 

15-20 mg 

A fenti kezelési ciklusokat 3-4 hét elteltével akli
nikai állapottól függócn keli megismételni. 
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Monoterápiásan és kombinációban egyaránt al
kalmazható. Kombinált terápia eselén az adagolási a 
mindenkori alkalmazott sémaszerint kell.változtatni. 

Alkalmazási mód 
Az injekció vizes, izotóniás oldat és kizárólag 

intravénásan vagy intraarteriálisan, általában 
bypassal alkalmazandó. 

A hígítatlan oldatot közvetlenül nem szaJad be
adni! 

Rövid idejű infúzió 
Közvetlenül alkalmazás előtt 20%-os manni

toldatot fecskendezünk be. Utána a készítményt 
100 ml konyhasó oldattal hígítjuk és kb. 15 percen 
belül infundáljuk. 

Többórás intravénás infúzió 
Általában bypassal, 1-2 liter fiziológiás NaCl ol

dattal kell infundálni, de keverni is lehet az infúziós 
üvegben konyhasó-, vagy mannitoldattal közvetle
nül a beadás előtt. 

Beadás előtt 2-12 órán át, utána pedig leg
alább 6 órán át gondoskodni kell" a megfelelő 
hydratálásról. Ehhez ajánlható fiziológiás konyhasó 
infúzió vagy 0,45%-os konyhasó o!dat, melyet 5% 
glükózzal lehet keverni. Az infúzió sebessége 
·100-200 ml/óra. A posthydratio alatt 100-200 ml vi
ze letnek kell óránként távoznia, elégtelen diuresis 
eselén mannit adásával érhető el a kívánatos 
mennyiség. 

A posthydratatio után a betegnek 24 órán ke
resztül elegendő mennyiségű folyadékot kell fo
gyasztania, hogy biztosított legyen a megfelelő 
mennyiségú vizeletkiválasztás. 
• Me!lékhatás 

Vese: Dózistól fügQöen és többszöri kezelés kö
vetkezményeként gyakori a vesefunkció fokozott ká
rosodása. Közepes mennyiségú dózis egyszeri 
adása után az esetek 1/3 részében figyeltek meg 
enyhe lefolyású reverzibilis zavarokat a vese műkö
désében. Ezek a kezelés utáni második héten lép
nek fel, és a szérum-húgysav, a szérum-kreatinin 
emelkedéséhez, a kreati!Íin clearance csökkenésé
hez, ritkán microhaematuriához vezetnek. Nagy dó
zisoknál vagy rövid időn belüli ismételt kezeléseknél 
tubulus necrosis okozta irreverzibilis vesefunkció
zavarokat figyeltek meg. 

Vérképző rendszer. A dózistól függóen a bete
gek kb. 40%-nál bekövetkezik a csontveló-funkció 
enyhe és általában reverzibilis csökkenése (leuko
cytopenia, thrombocytopenia, anaemia). A csontve
lófunkció súlyos zavarát csak igen nagy dózis után 
figyelték meg. A leukocyták legnagyobb mértékú 
csökkenése a kezelés utá~ 14 nappal. a thrombo
cytáké 21 nappallép fel. 

Gastrointestinalis rendszer. Émelygés és hányás 
az esetek kb. 70-80%-ában a beadás után 1-4 órá
val jelentkezik. 24 óra elmúltával ezek a tonetek 
gyakran elmúlnak, de akár egy hétig is eltarthatnak. 
Gyakoriságát antiemeticumok profilaktikus adagolá
sával csökkenthetjük 

Hallószerv. Az esetek 1/5 részében fülzúgással 
kísért hal!ászavarok, továbbá hallásvesztés fordul 
elő kűlönösen magas frekvenciákkal szemben. Ez a 
mallékhatás lökésterápiánál gyakrabban fordul elő, 
mint alacsonyabb egyszeri adagok ismételt beadá
sakor. 
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Idegrendszer. A tapintási érzék elvesztésével és 
görcsökkel járó periférikus neuropathiát figyeltek 
meg. Ezek a jelenségek felléphetnek mind az első 
mind pedig hosszantartó kezelés után is. ' 

Egyedi esetekben eléfordulhat a látóideg gyulla
dása látászavarral vagy átmeneti vaksággal kisérve, 
amelyek a kezelés abbahagyása után reverzibilissé 
válnak. Hyperurikaemia: A betegek mintegy _1/3 ré
szénél figyeltek meg hyperurikaemiát. AllOpurinol 
adásával ez amellékhatás kompenzálható. 

P/azmaelektrolitok. Egyes esetekben klinikailag 
releva~s, izomgörcsökkel kísért hypomagnesaemia, 
valamint hypocalcaemia és/vagy EKG-eiváltozások 
léphetnek fel. Ez a mellékhatás magnézium- és kal
ciumpótlással ellensúlyozható. 

Anaphylaxiás reakció. Röviddel a beadás után 
magas pulzusszámmal, vérnyomáseséssel, lég
szomjjal és arcoedémával kísért anaphylaxiás reak
ciók léphetnek fel. Ezeket a reakciókat sympath
omimeticumokkal, kortikoszteroidokkal és antihiszt
aminokkal lehet legyőzni. 

Máj. Májfunkciós zavarok a szérum-transza
mináz emelkedésével kísérve igen ritkán lépnek fel 
és reverzibilisek. 

Szív. Szívritmuszavarok és szívelégtelenség 
igen ritkán fordulnak elő. 

Immunrendszer. lmmunsuppressiv reakciókat 
megfigyeltek. 

Fogínyelváltozás. A fogínyben fémlerakódásokat 
észleltek. 

Helyi duzzanatok, erythema és bőrfekélyek 
Intraarteriális alkalmazásnál az érintett végtagon 
megjelenhetnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- egyéb myelosuppressiv anyagokkal (a 

csontvelőtoxikus hatás felerősöd het). 
Együttadása kerülendő: 
- nephro- és/vagy atctoxikus hatású anyagok

kal, mint pl. cefalosporinok és aminoglikozidok (a 
Cisplatin toxicitása fokozódik). 

Együttadása tilos: 
- vizelethajtókkal pl.: Furosemid (tubulus károso

dás veszélye, olatoxicitás fokozódása), 
- kelátképzőkkel. 

e Figyelmeztetés 
Az antineoplastikus hatású chemoterapeu

ticumok alkalmazása az indikáció, a kezelési sémák 
ismerete és az elengedhetetlen ellenőrzö vizsgála
tok és biztonsági intézkedések végrehajtása szem
pontjából különleges tapasztalatot igényel, ezért 
csak olyan orvosok végezhetik, akik speeiélis 
ezirányú képzettséggel rendelkeznek. 

A terápia előtt, alatt és után, továbbá minden ke
zelési ciklus előtt meg kell vizsgálni a vesefunkciót, 
a vérképet, valamint a hallás-, máj-, és neurológiai 
funkciókat. A vérképet a kezelés alatt hetente külön 
ellenőrizni kell. A kezelési ciklusokat általában csak 



a normális szervi funkciók helyreállítása után ismé
teljük meg. 

Mivel az alumínium inaktiváljaa Cisplatin!, kerül
ni kell az alumíniumtartaimú tűkkel vagy egyéb esz
közökkel való mindenféle kentaktust 

Nemzőképes korú betegek kemoterápia idején 
és annak befejeződése után még 3 hónapig alkal
mazzanak fogamzásgátló módszereket 

Az ápolószemélyzet figyeimét fel kell hívni arra, 
hogy a Cisplatinnal történő munka fokozott elővigyá
zatosságat követel. 

Feltétlenül kerülni kell a bórrel vagy a nyálkahár
tyával való érintkezést. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K -1575 (10 mg); K -1576 
(25 mg); K- 1577 (50 mg) 

CISPLATIN-EBEWE tA. 20 mg . · 
injekció (1 x 20 ml) 

CISPLATIN'EBEWE I:A. 100 mg 
injekció (1 x100mÍ) 

EBEWE ATC kód:"l01 X A01 

A ciszplatin nem sejtciklus specifikus cytosta
ticum. 

A ciszplatin (cisz-diamin-dikloro-platinát) bioké
miai tulajdonságai a bifunkcionális alkiláló ágense
kéhez hasonlóak, melyek a DNS kettős spirálja kö
zött (inter-) és az egyes spirálokon belül (intra-) ke
resztkötéseket létesítenek. 

Antineoplastikus hatással, illetve tumorellenes ak
tivitással csak a molekula cisz formája rendelkezik. 

Konzerválószermentes steril, hypertoniás 30 
mg/ml nátrium-klorid oldatban tartalmazza a ható
anyagat 

A készitmények ebben a formában elsősorban 
intraarteriális lokális terápiára javalltak, (a ciszplatin 
így gyorsabban és magasabb koncentrációban 
penetrál a tumorszóvetekbe, valamint a célterület el
érése után jut csak az általános keringésbe), de 
megfelelő hígítás után a hagyományos, intravénás 
infúziós kezelésre is alkalmazhatóak. 
e Hatóanyag 

20 mg cisplatinum 20 ml; illetve 100 mg cisplat
inum 100 ml steril hipertóniás vizes oldatban üve
genként 
e Javallat 

/ntraarteriálisan fej-, nyak és szájüregi carci
nomák, osteosarcomák lokális prae- és postoperativ 
kezelésére. 

Intravénás infúzióban: kissejtes és nem kissejtes 
bronchus carcinomák, heretumorok, ovarium-, 

cervix-, endometrium-, prostata- és hólyagcarci
nomák, melanomák, sarcomák, fej- nyak carci
nomák, spinalioma és malignus lymphomák palliatív 
kezelésére. 
e Ellenjavallat 

Vese- és halláskárosodás, csontvelóelégtelen
ség, terhesség, .szoptatás, platinatartalmú vegyüle
tekkel szémben korábban tapasztalt allergia. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénás infúzió formájában és 
intraarteriátisan alkalmazható. 

Adható mana- és kombinációs terápiában is. 
Szokásos adagja 
Intravénás infúzióban (hígítás után). Az injekciós 

oldatot felhasználás előtt higítani kell: általában 
500-2000 ml infúziós oldattal (pl. Rindex-5). Egy
szeri nagy adaghoz általában 1000-2000 ml infúzi
ós oldat szükséges. 

A dózistól, ill. az infúzió mennyiségétól függóen 
az alkalmazás optimális idétartama 30 perctól 4 órá
ig tarthat. 

50-120 mg/m2 (testfelszín) egy alkalommal, 3-4 
hetenkénti ismétléssei vagy 50 mg/m2 (testfelszín) a 
kezelés 1. és 8. napján, illetve napi 15-20 mg/m2 

(testfelszín) 5 napon át, 3-4 hetenkénti ismétlésset 
Jntraarteriá/isan (érkatéter segítségéve!) lokális 

kezelésre 
Fej- nyak daganatok eselén 30 mg ciszplatin ja

vallt Ehhez 30 mlinjekciós oldatot kell 30 ml fizioló
giásnátrium-klorid oldattal hígítani. 

Osteosarcoma esetén 120-150 mg/m2 (testfel
szín) ciszplatin javallt. Ehhez 120-150 ml injekciós 
oldatot kell 120 ml/h infúzió sebességgel 60-120 
perces idétartam alatt alkalmazni. 

A kezelés előtti 2-12 óra során, utána pedig leg
alább 6 órán át kielégitő folyadékfelvételról és diure
sisról kell gondoskodni. 

Erre a célra 0,9%-os nátrium-klorid infúzió! kell 
adagolni, vagy 0,45% nátrium kloridot és 5% glü
kóz! tartalmazó oldatot kell infundálni kb. 200 ml/h 
sebességgel. 

A posthydratios fázisban a vizelet mennyiségé
nek minimum 100-200 ml/h értéket kell elérnie, kü
lön):len a diuresist mannital segítségével kell biztosí
tan i. 
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Intraarteriális alkalmazás esetén szintén ajánla
tos a kielégító hydratatiót biztositani. Ez forszírozott 
diuresissel 3 lit"er/m2 (testfelszín/12 óra) történik a 
kezelést megelőző napon. 

A folyadékbevitel orálisan is történhet 
A ciszplatin-kezelés előtt 15 perccel 20%-os 

mannitol-oldatot /50ml/m2 (testfelszín)/ kell·intun
dálni. 

A ciszplatin-kezelés után a forszírozott diuresist 
folytatni kell, először 3 liter/m2/12 óra, majd 1,8 li
terfm2J12 óra és alkalmazás után 72 óráig 2 li
ter/m2/12 óra folyadék mennyiséggel. 

• Mellékhatás 
A Jeggyakoribb a dózisfüggö vesetoxicitás: szé

rum-karbamid, ill.-kreatininszint-emelkedik, a krea
tinin clearance csökken. (Alapos hydratio ill. manni
tollal kiváltott diuresis csökkenti a vesetoxicitást és 
lehetövé teszi nagyobb dózisok adását). 

Ototoxicitás: általában irreverzibilisen, egy- vagy 
kétoldali Unnitus és/vagy a nagyfrekvenciás tarto
mányban jelentkező halláskárosodás formájában. 

Gastrointestinalis toxicitás: hányinger és hányás 
szinte minden betegen jelentkezik az adagolási kó
vetö 1-4. órában, időtartama általában 24 óra, de 
étvágytalansággal együtt napokig is eltarthat. 

Csontvefókárosító hatás (myelosuppressio): dó
zisfüggő és általában reverzibilis leukopenia és 
thrombopenia; anaemia. 

Neurotoxicitás: ismételt kúra után alsó- és fel
sővégtagi paraesthesiával kísért perifériás neu
ropathia formájában (tremor és ízérzékelés elvesz
tése). 

Hyperurikaemia. 
Esetenként myocardialis toxicitás; májfunkciós 

zavarok (a transzaminázérték átmeneti emelkedé
se); szérummagnézium-szint csökkenés; közvetle
nül iv. adás után arckipirulás (flush), tachycardia, 
hypotensio, nehézlégzés, faciális oedema által kí
sért anaphylaxiás jelenségek, melyek epinephrin, 
kortikoszteroidok és antihisziaminok hatására csilla
podnak ill. megszűnnek. 

lntraarteriális, lokális kezelés eselén a gyógy
szer okozta általános tüneteken túl helyi reakciókkal 
és az intraarteriális kemoterápia technikai kivitelezé
séből adódó komplikáci"i<.al is számolni kell. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- nephro- és ototoxikus gyógyszerekkel, mint pl. 

aminoglikozid és cefalosporin csoportba tartozó 
antibioticumokkal; 

- furaszemiddel (toxicitását fokozzák). 
Együttadása kerülendö: 
~kelát {komplex) képző szarekkel (tumorellenes 

hatás csökken). 
Óvatosan adható: 
- egyéb cytostaticumokkal (myelosuppressiv 

hatását fokozzák) 
• Figyelmeztetés 

A gyógyszer csak szakképzett, a rákellenes ke
moterápiás szerek alkalmazásában járatos orvos 
felügyelete mellett használható. 

A készítmény intraarteriá/isan csak az i. a. ke
zelési mód javal/atait, elfenjavaffatait, a kezelés so
rán esettegesen felmerü/ó speciá/is komplíkációkat 
ismerő, a kezelés előkészítésében ( érkatéterezés, 
fokális antithrombolytikus előkezelés stb.) és kivite
lezésében járatos, gyakorlott szakember alkalmaz
hatja. 

A ciszplatin állatkísérletekben mutagén, tera
togén és embriotoxikus hatásúnak bizonyult, ezért 
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reprodukciós korban levő férfi és nőbeteg esetében 
a kezelés alatt és a kezelést követö (legalább) 6 hó
napig biztonságos fogamzásgátlásról gondoskodni 
kell. Terhességbentörténő alkalmazását kerülni kell; 
ellenkező esetben a gyógyszer potenciális embri
otoxicitására számítani kell és erről a beteget tájé
koztatni kell. 

A ciszplatin-kezelés során a forszírozott.Uiuresist 
mannitallal ajánlatos végrehajtani, mivel más típusú 
diureticumok, mint pl. a furoszemid esetén fennáll 
mind a tubuláris laesio, mind a megnövekedett atc
toxicitás veszélye. A kezelés során a betegek klini
kai és laboratóriumi ellenőrzéséhez, manitorozásá
hoz a szükséges feltételeket biztosítani kelL 

A kezelés előtt és alatt az alábbi vizsgálatokat 
kell elvégezni: vesefunkció-, teljes vérképellenór
zés, audiometriai teszt, májfunkció-vizsgálat plaz
maelektrolit-, neurológiai vizsgálat, és az intraarteri
ális adagolás során szükséges angiográfiás stb. 
vizsgálatok. 

Az injekciók használata során is be kell tartani a 
cytostatikus vegyületek használatára vonatkozó elő
írásokat (védőkesztyű, -köpeny, -maszk; elkülönített 
terület, szakavatott személyzet, szennyezett eszkó
zök megsemmisítése). 

Alkalmazása közben fénytól és alumínium felű
lettől való érintkezéstől óvni kell a platinakiválás ill. a 
hatás- csökkenés elkerülése végett. 

Eltartás: fénytől védve, szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1720 (20 mg) 

K -1721 (100 mg) 

CLAI'ORAN ~OÖ mg injÍ!kció. 

(1 )lorámpuH~) ·. ..... .. .•.. ..· 
CLAFORAN.l g)mc injekció·· 

(1, pörarnfiu na) 
CLAFOR.li.N g i\': injé~ció 

(25 x 1 g+ 2S.x4 ml) 
HLJMAN4lOúSSEL : ATC: kód:<:J01Ö )X"1b 

A cefotaxim széles spektrumú béta-laktám anti
biotikum, a harmadik generációs cefalosporinok kö
zé tartozik. Baktericid, hatása kiterjed a Gram-poz
itív és Gram-negatív kórokozók széles körére. A 
cefotaxim antibakteriális spektruma a következő: 

Aerob, Gram-pozitív baktériumok 
- Staphyfococcus aureus (penicillinázt termelő 

és nem termelő törzsek is), Staphy/ococcus epider
midis, Streptococcus pyogenes (A csoportú strep
tococcusok). Streptococcus agalactiae (8 csoportú 
streptococcusok}, Streptococcus pneumoniae 
(Streptococcus faecalis és más D csoportú strepto
coccusok általában rezisztensek!), Corynebacte
riumok. 



Aerob, Gram-negattv baktériumok 
- Neisseria gonorrhoea (penicillinázt termelő és 

nem termelő gonococcusok is), Neisseria meningi
tidis, néhány Pseudomonas törzs. Enterobacte
riumok: Escherichia coli, Enterobacter speciesek 
(néhány törzs rezisztens!), Proteus mirabilis, 
Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Klebsiella 
speciesek, Citrobacter speciesek, Marganel/a mor
ganii, Shigella. Serratia speciesek, Haemaphi/us 
influenzae (az ampicillin rezisztensek is). 

Anaerob, Gram-pozitív baktériumok 
- Peptococcus speciesek, Peptostreptococcus 

speciesek, Clostridium speciesek (legtöbb 
C/ostridium dirticile rezisztens!). 

Anaerob, Gram-negatív baktériumok 
Sactereides speciesek, kőzte néhány Bacte

roides fragilis törzs. 
e Hatóanyag 

500 mg, illetve 1 g cefotaximum (nátrium-só for
májában) porampullánként 
e Javallat 

A cefotaxim iránt érzékeny kórokozók okozta sú
lyos fertőzések: Alsó légúti fertőzések: bronchitis, 
bronchiolitis, pneumonia. 

Húgyivarszervi fertőzések: alsó és felső húgyú
tak bakteriális fertőzései, prostatitis, nem szövód
ményes gonorrhoea. 

Nógyógyászati fertőzések: kismedencei bakteri-
ális gyulladások, endometritis, adnexitis. 

Bacteriaemia, sepsis. 
Bór- és lágyrészfertózések. 
Hasüregi fertőzések: peritonitis. 
Csont-ízületi fertőzések. 
Központi idegrendszeri fertőzések meningitis, 

ven\riculi\is. 
Profilaxísként: a cefotaxim preoperativ adása 

csökkentheti a műtéti infekciók előfordulását meg
határozott sebészi beavatkozásoknál (hasi, vagy 
vaginális méheltávolítás, gastrointestinalis, húgy
ivarszervi műtétek). Sectio caesarea esetén intrao
perativ (a köldökzsinór leszorítása után) adott 
Claforan esőkkentheti a műtét utáni fertőzések ve
szélyét. Colorectalis mútétek előtt a bél mechanikus 
tisztítása is szükséges, nem felszívódó antibiotikum
ok (pl. oralis neomycin) adhatók 
e Ellenjavallat 

Cefalosporinok iránti túlérzékenység Az 1% 
lidokain-kloridban oldott im. injekció lidokain-aller
gia esetén, továbbá 30 hónapnál fiatalabb gyerme
keknek nem adható! 
e Adagolás 

Lehetőleg ív. adandó! lm. kizárólag 1% lidecain 
kloridban oldva adható! 

30 hónaposnál fiatalabb gyerineknek csak steril 
aqua destillata pro injectione-be·n oldva, intra
vénásan adható. 

Felnőtteknek: a szokásos adag naponta 3-szar 
1 g. Az adagot és alkalmazási módot a fertőzés sú-

lyossága, a kórokozó érzékenysége és a beteg álta
lános állapota határozza meg. 

A különbözó fertőzésekben az alábbi adagolás 
az irányadó: 

-Gonorrhoea {szövődménymentes): egyszer 
1 g im. 

- Szövódménymentes fertőzések: 1 g iv./im. 12 
óránként 

- MérsékeiVsúlyos fertőzések: 1 g iv./im. 8 órán
ként. 

-Súlyos, életveszélyes fertőzések: 2 g iv. 8 órán
ként. 

Az adag szükség esetén napi 12 g-ig emelhető. 
- Műtéti fertőzés megelőzésére: egyszer 1 g iv., 

30-60 perccel a műtét előtt. 
Sectio caesarea eselén a köldökzsinór leszorítá

sa után azonnal 1 giv., majd 6 és 12 óra múlva to
vábbi 1-1 g iv. adása ajánlott. 

Újszülötteknek: 0--1 hetes korig 50-100 
mg/ttkg/nap kizárólag iv., két egyenlő részben el
osztva 

1-4 hetes korig 75-150 mg/ttkg/nap kizárólag 
iv., három egyenlő részben elosztva. (Nem szüksé
ges különbséget tenni kora~ ds érett újszülött kőzött) 

Csecsemóknek, gyermekeknek: a betegség sú
lyossága szerint 50 kg testtőmegig 50-100 
mg/ttkg/nap. 30 hónaposnál fiatalabb gyermeknek 
kizárólag ív., 3-4 egyenló részben elosztva. Életve
szélyes fertőzésekben {meníngitis) nagyobb ada
gok adása is indokolt (100-200 mg/ttkg/nap 4-6 
azonos részletben elosztva). 

50 kg testtömeg felett az adagolás a felnőtteké
vel azonos módon, egyéni megítélés szerint, de a 
12 g/nap adagot nem haladhatja meg. 

Beszűkült veseműködésben: A cefotaxim nem 
nephrotoxikus, így veseelégtelenségben a dózis 
csókkentése csak akkor ajánlott, ha a kreatínin 
clearance 10 ml/min, vagy annál kisebb. Ilyenkor a 
szokásos dózis fele elegendő. 

Alkalmazás: intravénásan és intramuscularisan 
alkalmazható felnötteknek és 30 hónaposnál idő

sebb gyermekeknek. 30 hónapos életkor alatt kizá
rólag iv. adható aqua destillala pro injectione-ban 
oldva. 
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/v. alkalmazás: a porampulla 500 mg cefotaxim 
tartalmát 2 ml steril aqua destillala pro injectione
ben kell oldani, 1 g cefotaxim tartalmát pedig 4 ml 
steril aqua destiliala pro injectione-ben. Az így ka
pott oldat beadható direkt intravénásan 3-5 perc 
alatt, vagy {felnőtteknek 50-100 ml) infúziós oldat~ 
ban 20-60 perc alatt. Az infúziósoldat lehet: 0,9%
os nátrium-klorid, 5%-os glükóz-, vagy Ringer-oldat 

lm. alkalmazás: a porampulla 500 mg cefotaxim 
tartalma 2 ml, 1 g cefotaxim tartalma 4 ml 1 %-os 
lidocainium chiaratumban oldva mélyen intra
gluteálisan adható felnötteknek és 30 hónaposnál 
idősebb gyermekeknek. 

Lidokain tartalmú oldat iv. nem alkalmazható! 

Szükség esetén az iv. injekció im. is adható, de 
4 ml-nél nagyobb térfogatú oldat injiciálása kerülen
dől 2 g-nál nagyobb egyszeri dózis esetén, vagy ha 
1 g-ot naponta 2-nél többször kell alkalmazni, iv. 
adás célszerú.1 g cefotaxim 14 ml aqua destillala 
pro injectlone-ben oldva ad fiziológiás oldatot, nátri
umtartalma 2,09 mmol. 
• Mellékhatás 

Enyhe helyi reakció az im., iv. injekció helyén, 
túlérzékenységi tünetek (kiütés, viszketés, láz), gyo
mor-bél panaszok (hányinger, hányás, hasmenés). 

Súlyos és tartós hasmenés esetén a kezelést 
meg kell szakítani! (lásd Figyelmeztetés). 
Haematológia! elváltozások (granulocytopenia, át
meneti leukopenia, eosinophilia, thrombocytopenia, 
pozitív Coombs-teszt), vaginális moniliasis, fejfájás, 
átmeneti májenzimérték- karbamidnitrogén érték
emelkedés. 

Anaphylaxiás shock igen ritkán előfordulhat. 
Metabolikus encephalopathia (tudatzavar, moz

gászavar, konvulziv rohamok) nagy adagok esetén, 
főleg esőkkent vesefunkciójú betegeknélléphet fel. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása előtt meg kell gy5zódni, hogy volt
e a betegnek előzetesen túlérzékenységi reakciója 
cefotaximra, más cefalosporinra vagy penicillinre. 
Ha az anamnesisben azonnali penicillin-reakció 
(anaphylaxia) szerepel, úgy Claforan csak igen in
dokolt esetben, óvatosan adható szaros orvosi el
lenőrzés mellett. Az allergiás tünetek általában fél 
órával a beadást követően lépnek fel. Allergiás re
akció jelentkezésekor a gyógyszer adását abba kell 
hagyni, súlyosabb esetben azonnali beavatkozás 
szükséges (lélegeztetés( cardiovascularis stimulá
ció, szteroid adása). 

Más szélesspektrumú antibiotikumokhoz hason
lóan a cefalosporinok adásakor is előfordulhat a bél
flóra károsodása, dysbacteriosis, hasmenés, ami 
C!ostridium dittieite túlnövekedésre, pseudomem
branosus colitisre is vezethet. Súlyos és tartós has
menés pseudomembranosus colilist jelezhet (amely 
halálos kimenetelű is lehet). Az enyhe colitis meg
szűnik az antibiotikum elhagyására, mérsékelt vagy 
súlyos tünetek esetén folyadék-, elektrolit-, fehérje
pótlás szükséges. Ha a, tünetek nem javulnak 
és/vagy a kolonoszkópia pseudomembranosus col
itisre utal, megfelelő antibiotikum (pl. per os 
Vancomydn) adását kell elkezdeni. 

Bélmotilitást csökkentő gyógyszerek adása szi
gorúan kerülendO! 

Károsadott vesefunkció eselén a gyógyszer 
adagját a szérumkreatinin vagy a kreatinin 
clearence alapján módosítani kell (lásd Adagolás) 
A kezelés alatt a vesefunkciói rendszeresen ellen
őrizni kell, ha potenciálisan nephrotoxikus antibioti
kummal (elsősorban aminoglikoziddal) illetve 
diuretikummal (etakrinsav, furosemid) együtt adják a 
készítményt 
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Terhességben teratogén hatás, magzati árta
lom állatkísérletekben nem volt kimutatható. Ter
hes nőkön kontrolfáit vizsgálatok nem történtek: 
terhesség esetén csak külónösen indokolt eset
ben adható. 

A cefotaxim átmegy az anyatejbe, ezért szopta
tó anyának történő adása gondos mérlege!ést igé
nyel. 

A vizeletben redukciós módszlúre("'förténó 
glükózmeghatározás eredményét befolyásolhatja, 
célszerű ilyenkor enzimatikus meghatározási mód
szert alkalmazni. 

Aminoglikozid antibiotikumokkal közös infúzió
ban, injekcióban való keverése kerülendó, kémiai 
kötés révén egymás hatását csökkentik. 

Eltartás: a frissen elkészített infúziós oldat 5 oc_ 
on tartva 24 óráig felhasználható. 

A bontatlan porampulla fénytól védve, szabahő
mérsékleten tartandó. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1225 (500 mg poram
pulla Roussel); K- 1226 (1 g porampulla Roussel); 
Tsz.: 3724 (1 g porampulla Human) 

CL:A:RITI.NE .. 10 lllg tabletta 
· (fox~ 2ox) 

CLAFirnNE 1.• riJg/mJ.$:Zirup (120m l) 
ScHéFi1NG- P~oúd~i~SsE~--cA-EM1E 

ATt Kód:-:Ro6k?C'1á 

A loratadin hosszúhatású, . triciklikus, szelektív 
perifériás H1 receptor antagonista a!llihisztamin, 
amelynek nincs klinikailag szignifikáns szedatív és 
anticholinerg aktivitása. A cerebrális- membránre
ceptorokhoz nagyon gyenge az affinitása, és a vér
agy gáton csak csekély mennyiségben jut át. Tartós 
kezelés során sem észleltek klinikailag szignifikáns 
változást a vitális funkciókban, a laboratóriumi para
méterekben, a psychés statusban vagy az EKG-n. 

Per os adagolás útján a loraladin gyorsan felszí
vódik és a máj útján csaknem teljesen metabo
lizálódik. Kb 1 órás felezési idővel oszlik el a plaz
mában, és kb. 12 órás (nagy egyéni ingadozást mu
tató) felezési idővel eliminálódik. 

A \)iválasztás az első 24 órában túlnyomórészt 
(27%-ban) renálisan történik. 10 napos szedés alatt 
az adag 40%-ban a vizelet-, 42%-ban a széklet út
ján választódik ki, elsősorban konjugált metabolit 
formájában. A vizeletben a loraladin vagy aktív 
metabolitja csak nyomokban található. A loraladin 
97-99%-ban, az aktív mctabalit 73-76%-ban kötő·· 
d ik plazmaproteinekhez, mindkettő átjut a placentán 
és kiválasztódik az anyatejbe n. 



• Hatóanyag 
10 mg lomtadinum tabletténként 5 mg lmatad

inum 5 ml szirupban (adagolókanalanként), amely 
tartalmaz még 3,0 g saccharosumot. 

e Javallat 
Felnótteknek: szezonális és perennialis allergiás 

rhinitis (tüsszentés, orrviszketés, orrfolyás; valamint 
szemégés és szemviszketés)-, idiopathiás krónikus 

urticaria tüneteinek enyhítése. 
Gyermekeknek 2 éves kor felett: szezonális al

lergiás rhinitis-, allergiás bőrtünetek (p\. idiopathiás 
urticaria) tüneteinek enyhítése. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal, ill. a készítmény összetevőivel 
szembeni túlérzékenység. Konzerválószar iránti ér
zékenység (szirup). Terhesség, szoptatás. 2 éves 
kor alatti életkor, mivel a készítmény biztonságossá
gára és hatásosságára nem ál\ kellő mennyiségú ta

pasztalat rendelkezésre. 
e Adagolás 

-Tabletta 
A tablettát szétrágás nélkül. folyadékkal, étke-

zés előtt kel\ bevenni. 
Felnófteknek és 12 éves kor feletti gyermekek

nek a szokásos adag naponta 1 tabletta. 
Súlyos májkárosodásban szenvedó betegek 

esetében a kezelést Y2 tablettával ajánlott kezdeni, 
megfelelő tolerancia esetén az adagot fokozatosan 

lehet a szokásos adagra emelni. 
Gyermekeknek 6-12 éves kor között a szokásos 

adag: 30 kg testsúly alatt naponta ~12 tabletta, 
30 kg testsúly felett naponta 1 tabletta; 

- Szirup 
2 és 12 éves kor közötti gyermekeknek a szaká-

sos adag: 
30 kg testsúly alatt naponta 1-szer 1 adagolóka-

nál (5ml), 
30 kg testsúly felett naponta 1-szer 2 adagolóka-

nál (10 ml). 
A mallékelt adagolókanál térfogata 5 ml. 
A kezelés- orvos által meghatározandó- időtar

tama a betegség lefolyásától függ. 

• Mellékhatás 
Ritkán: fáradtság, fejfájás, hányinger, gyomor

és bélmúködési zavarok, étvágynövekedés, száj
szárazság. Nagyon ritkán: gyermekek esetében fej

fájás, szedáció, nyugtalanság. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Cimetidinnel -bizonytalan kölcsönhatások miatt 

- nem adható együtt. 
e Figyelmeztetés 

Cukorbetegeknek adva a szirup szacharóztar
talmát figyelembe kell venni. 5 rril (1-adagolókanál) 
szirup 3,0 g szacharózt tartalmaz. 

Súlyos májkárosodásban szenvedö betegeknek 
alkalmazva fokozott figyelem szükséges (lásd· az 

Adagolás részt is). 

Terhesség ideje alatt nem alkalmazható, mivel 
biztonságos humán alkalmazására nincsenek ta
pasztalatok. Állatokon történő vizsgálatok során 
nem volt teratogén hatású, nagy adagokban em
briotoxikus hatást figyeltek meg. 

Szoptatáskor nem szabad alkalmazni. miVel ki

választódik az anyatejbe. 
Bórteszt-vizsgálatok elvégzése előtt legalább 4 

nappal abba kell hagyni az antihisziaminok adását 
(hamis negatív eredmény elkerülésére). 

Túladagolás esetén a tüneti kezelést azonnal el 

kell kezdeni. 
A beteg hánytatása szükséges (ip8cacuanhaval 

ajánlott)- eszméletlen állapotot kivéve -, még spon
tán hányás esetén is. Aktív szén vízzel történő bejut
tatása is megkísérelhető a hányást követően. Ha a 
hánytatás eredménytelen, vagy ellenjavallt, gyomor
mosás\ kell végezni. A sürgősségi ellátást követően 
a beteget orvosi felügyelet alatt kell tartani. 

A loratadin nem dializálható11 
Eltartás: Tabletta: 2-30 °C között, nedvességtől 

védve. Szirup: 2-30°C közötti hőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K....: 1.650 (tabletta) 

K- 2306 (szirup) 

·ct.ey.ANE.·20 Mglö,Zilll·•inj~kció 
(2 x0,2!111 előreföltölt · 
fecskendőben) 

CtEXAI'IE.40 mg/0,41Tll·.illjekci9 
(2)< 0,4 ml előretöltöít .. 
'fecskendőben) 

<RHoNE.Pöul$-~Cifi.9RE~ 'ATC: _B'o1AB05 

Az enoxaparin kis molekulatömegú heparin, 
amely antithrombotikus tulajdonságú. Átlagos mole
kulatömege megközelítően 4500 Dalton, erős anti
Xa faktor ( anti-F Xa) aktivitással (kb. 100 NE/mg) és 
gyenge anti-lia faktor (anti-F lia) vagy antithrombin 
aktivitással rendelkezik (az aktivitási arány kb. 3.7). 

Az enoxaparin szokásos adagjai a véralvadási 
vizsgálatokban nem okoznak szignifikáns változást. 
nem módosítják a thrombocytaaggregációt. illetve a 
fibrinogénnek a thrombocytákhoz való kötődését. 

Az enoxaparin farmakokinetikai paramétereit a 
plazma anti-F Xa időbeli változásai alapján tanulmá

nyozták. 
Subcutan alkalmazást követően a készítmény 

gyorsan és tökéletesen felszívódik. Biohasznosulá
sa kb. 95%. A maximális anti-F Xa aktivitást a be
fecskendezés után 3 óra múlva figyelték meg, és ez 
átlagosan 0,16 anti-F Xa NE/ml a 20 mg-os, ill. 0,38 
anti-F Xa NE/ml a 40 mg-os adag befecskendezése 
után. Az enoxaparin eliminációját 40 mg-os dózisnál 
kb. 4,4 óra felezési idő jellemzi. 
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Az anti-F Xa aktivitás 24 órával a beadási köve
tően is észlelhető a plazmában. 

Az enoxaparin eliminációs felezési ideje idős 

korban kissé megnyúlik.(!" =6-7 óra), de mivel nem 
~umulálódik, ez nem befolyásolja a dózis nagyságát 
es a befecskendezés gyakoriságát. 

Az enoxaparin kismértékben metabolizálódik a 
májban (deszulfatáció, depolimerizáció), főleg a ve
se választja ki. 

A kiválasztás mechanizmusa nem telíthetó 
• Hatóanyag · 

20 mg enoxaparinum natricum 0,2 ml vizes ol
datban- injekciónként ill. 40 mg enoxaparinum nat
ricum 0,4 ml vizes oldatban- injekciónként, előretöl
tött fecskendőkben. 
• Javallat 

_ Vénás thromboemboliás szövődmények meg
elozése az ortopédiai, ill. általános sebészetben. 

Extraco~p?ralis keringés okozta thrombusképző-
dés megelozese, haemedialysis során. . 
• Ellenjavallat 
. Enoxaparin-kezelés alatt fellépő thrombocytope

nia ~z. anamnesisben (lásd Figyelnieztetés). Véral
vadasi zavarokkal összefüggő aktív vérzó állapot 
vagy fokozott vérzékenységi hajlam, - kivéve a 
heparinnal nem összefüggö disseminatios intravas
cula~is coagulatio\ (DIC). Vérzéssei járó organikus 
laesrok. Akut bakteriális endocarditis (kivéve ha me
chanikus protézis esetében lép fel). 

Agyvérzés. Enoxaparin-allergia. 
• Adagolás 

Kizárólag subcutan vagy a dializáló kör artériás 
szárában alkalm~zható. / 

Sc. alkalmazas- thromboemboliás szövődmény 
megelőzésére 

A beadás technikája: a has elülsö oldalsó terüle
~én redő1 képezve subcutan kell beadni, felváltva 

, JObb- és baloldalon. 
Az injekciós tút, annak teljes hosszában a redö2 

re merőlegesen kell beszúrni, a bőrredót a beadás 
sor8.n végig tartani kell. 

·Ha a thromboembo/ia kialakufásának kisebb a 
veszélye, főleg általános sebészetben, naponta 1-
szer 20 mg (0,2 ml) enoxaparint kell adni sc. injek
cióban. 

Általános sebészetben az e!ső adagot kb 2 órá
val a mútét előtt kell adni. 

Fokozott thromboembo/ia veszély esetén, főleg 
ortopédrai m?téteknél, naponta 1-szer 40 mg (0,4 
ml) enoxapann adandó sc. injekcióban. 

Ortopédiai sebészetben az első injekciót 12 órá
val ~ műt,ét előtt kell adni. A kezelést addig kell foly
t~tnl., amrg a thromboembolizáció veszélye fennáll, 
alt~l~ba~ amíg a beteg kórházban van ( átlagosan a 
mutet utan 7-10 napig). 

Normál körülmények kózött az enoxaparin alkal
mazása nem módosítja az alvadási paramétereket, 

ezért a Kezelés során ezeknf:k:az ellenőrzése nem 
szükséges. ~- ( 

Az előretöltött fecskendők azonnat felhasználha
t~\<., befecskendezés előtt nincs szükség légtelení-
tesre. · 

Intravascularis alkalfnazás- haemedialysis alatt 
Rendszeres haemddialysis alatt álló betegeknek 

az_ e~tr~corporalis kEirin~s okpzta."thrombosis meg
elezesere 1 mg/ttkg enoXaparint kel!:a::·dialliá!ó kör 
ar:é~iás szárába atiagolnLa dialysis kezdetén. Ez a 
d~z1s rends~erint _4 ?rás ttaeniodiq!ysishez elegen
do. Amennyrben frbrrngyúr.ú~ képződi:lének, további 
D.~-:-1 _mg/ttkg adagot kel~ adni attól fűggően, meny
nyr rdo van hátra a dialysis··végéig. 

Azoknak a haemoöialysált" ·betegeknek (főleg 

pre- vagy postoperatív·állapotban), akiknél fokozot
tan fennáll a vérzés- .-.:agy a ·progresszív vérzéses 
rendellenesség ve.szélye.: s. dj~ysis.Adeje alatt 0,5 
mg/ttkg - dupla ~?-scul~ris bem§net esetén - vagy 
0,75 mg/ttkg ~ _egy,s~eu 'lascularis bemenetesetén 
-csökkentett ada@tit'okalt.a.lkalmazni.. 
• Mellékhatás ' ' · ' · •• 

Vé~zése~, főleg egyideJrll~ ten~élló rizikófakto
:ok (mmt verzésre hajlamo9ti:8 .szervi elváltozások) 
Je~enlétében, valamint egyes j;]YQgyszerekkel törté
n~ együttadáskor (lásd Gyógys_zerkölcsönhatás). 
Rrtká_n: thrombocytopenia, e;>etenként~úlyos formá
ba~ Jelentke~ö thrombocytop.E!rlia (jásd Figyelmez
tetes); allergiás bőr- vagy általános jel$ségek, me

·_lye_~ a"-9Yó~ys;;;er·adáS'ának:.-abbahagyésát teszik 
szuksegbsse; bőr.neérosiS, á1talábar1" az:injekció be
fecskendezésének helyén. Ezeket a· bÓrjelensége
ket infilt~ál_t és fáj?almas purpura vagy erythemás 
foltok elozrk meg altalános tü~etekkel vagy anélkül. 
llye_n esetekben<;> kyrelést aammil meg.kell szakí
tani. Rendkívül ritkán: 'kis haérr.~atomák az injekció 
helyén._ szérum-transz~min_ácbk err1élkedése. 
o Gyogyszerkölcsöh.hatái:· 

Együttadása .e/fenjavaflt: ~-
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, - acetilszalrc~revvar. rR 'egyeb szahctlat-szár-
mazekokkal (szrsztemásan} . 

A vérzésvesZély fÓkuzó.dik (a ·'szalicilát-szár
:r:azékok gátolják a vérterriezke~múködést. károsit
Jak a gyomor-bélrendszer nyálkahártyáját). 

Az enoxaparin adagolás időtartama alatt nem 
szabad szalicilát-származékokat fájdalom- és láz
csillapításra alkalmazni. 

- nem szteroid gyulladásgátlókkal (szisztémá
san) 

, A ~~rzésv~eszély f~~ozódik ( nem-szteraid gyulla
dascsakkentek gataljak a Vérlemezke-múködést 
károsítjá~ a gyomor-bélrendszer nyálkahártyáját): 
A:nennyr?en együttadásuk elkerülhetetlen, minden
kep~en frgy~lemmel kell kísérni a klinikai képet, szi
goru kórházr- és laboratóriumi ellenőrzés szüksé
ges. 

- ticlapidin nel 
A vérzésveszély fokozódik (a ticlapidin gátolja a 



vérteinezkemúködést). Nagy dózisú heparinnat való 
együttadása ellenjavallt Alacsony dózisú heparin
na! való együttadáskor (preventív heparin-terápia) 
mindenképpen figyelemmel kell kísérni a klinikai ké
pet és a laborértékeket 

Elővigyázatossággal adható együtt: 
-orális anticoagulánsokkal 
Az anticoaguláns hatást potenciálják. A heparin 

befolyásolja a prothrombinidő meghatározását 
Heparinról orális antikoagulánsra való áttéréskor a 
beteg klinikai ellenőrzését fokozni kel!, az orális an
tikoaguláns hatását ellenőrizni kell, a hepann adás 
előtt vegyen vérmintát, ha az utóbbit megszakítás
sal adja; vagy olyan reagens! használjon, amely 
heparinra nem érzékeny. 

- glükokortikoidokkal (szisztémásan) 
A kortikaid-terápia következtében {emésztőszer

vi nyálkahártya károsítása, erek szakadékonysága) 
megnő a heparin miatti vérzésveszély, főként nagy 
dózisok vagy 10 napnál tovább elhúzódó kezelés 
esetén. 

Az együttadás csak valóban indokolt esetben 
megengedett; fokozott figyelern szükséges. 

- dextran 40-el (parenterálisan) 
A vérzésveszély fokozódik {a dextran 40 gátolja 

a vérlemezkemúködést). 
• Figyelmeztetés 

A különféle kis molekulatömegú heparinok 
( LMWH) koncentrációját gyógyszerkészítményen
ként - az előállítáktól függően - különbözó rendsze
rekben fejezik ki (nem-ekvivalens egységekben 
vagy mg-ban). Ezért minden egyes LMWH gyógy
szerkészítmény adagolási előírására fokozottan fi
gyelni kell, és az abban foglaltakat gondosan be kell 
tartani. 

Laboratóriumi vízsgálatok. A thrombocyta-szám 
meghatározása szükséges az enoxaparin terápia 
megkezdése előtt, majd hetente két alkalommal az 
első hónap során, a második hónaptól a kontrollak 
gyakorisága csökkenthető. 

Ha az anamnesisben más heparinkészítmény 
okozta ihrombocytopenia szerepel, az enoxaparint 
csak kórházban, naponta végzett thrombocytaszám 
meghatározás mellett szabad adni. 

Szokványos, azaz nem-frakcionált heparin keze
lés mellett fellépő thrombocytopenia eselén a kis 
molekulatömegü heparinnal történő kezelés megkí
sérelhetO. Ebben az esetben kötelező a naponkénti 
thrombocyta-számlálás, és a kezelés mielőbbi befe
jezése. Kis molekulatömegú heparin kezelés kezde
tén fellépO thrombocytopenia tartós fennállását fi
gyelték meg 

Az in-vitro vérlemezke-aggregációs tesztek csak 
korlátozott értékűek. 

Fokozott figyelem szükséges máj-, veseelégte
lenség-, magasvérnyomás, korábbi emésztőszervi 
fekély, vagy bármilyen egyéb vérzésveszéllyel járó 
szervi károsodás esetén, charioretina érbetegségé-

ben, valamir; t o.gy- és gerineműtét postoperatív sza
kában. 

Terhesség 
Állatokon végzet1 vizsgálatok során az enoxapa

rin nem volt teratogén vagy foetotoxikus hatású, és 
nem hatolt át a foetoplacentáris barrieren. Nőkben a 
terhesség második trimesterében nem volt kimutat
ható a placentán való átjutása. Azonban elővigyáza
tosságból és kellő adatok hiányában a terhesség el
ső harmadában nem ajánlott alkalmazni az enoxa
parint. Az abortus megnövekedett kockázata, ill. a 
kezelés és/vagy betegségfüggö kompJikációk nem 
zárhatók ki. 

Tervezett peridurális anaesthesia esetén, ha le
hetséges, függesszak fel a heparinkezelést 

Szoptatás 
Nem ismert, hogy az enoxaparin átjut-e az anya

tejbe vagy nem. Ezért, valamint klinikai vizsgálatok 
hiányáb.::in nem ajánlott szaplató anyáknak történő 
alkalmazása. 

Túladagolás: Az enoxaparin nagy adagjainak 
véletlen történő orális alkalmazása (ilyen esetről 
nem számoltak be) nem jár súlyos következmények
kel, mivel a készítménynek ·nagyon csekély a gyo
morból és bélból történő felszívódása. Az enoxapa
rin intravascularis vagy subcutan alkalmazása so
rán történő véletlen túladagolása-az anticoaguláns 
hatás miatt - vérzéses szövódményekhez vezethet. 
Ez nagymértékben kóz.ömbösithető protaminszulfát 
vagy- hidraklorid lassú, intravénás beadásávaL A 
protamin dózisa meg kell, hogy egyezzen a beadott 
enoxaparin dózisával: 

l mg vagy 100 antiheparin egységnyi protamin 
közömbösít 

1 mg enoxaparin által létrehozott anti-F lia ha
tást. Ezzel az eljárással nem közömbösítódik teljes 
mértékben (csak maximum 60%-ban} az anti-F Xa 
aktivitás, lehetövé téve az anlithrombotikus hatás 
fenntartását. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 oc alatt). 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4097 (20 mg injek
ció); 4098 (40 mg injekció) 
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CLONAZEPAMUM-TARCHOMIN 
O,Smgtabletta (30x) 

CLONAZEPAMUM-T ARCHOMIN 
2,0 mg l:abletla (3 0x) 

POLFA ·ATC., kód: N03AE01 

Antiepilepticum. Gyermek- és felnőttkori epilep
sia minden típusában használható. Fékezi az 
epilepsiás góc aktivitását, megelőzi a rohamok ge
neralizálódását. Csökkenti a rohamok gyakoriságát 
és intenzitását. Antiepileptikus hatásamellett altató, 

nyugtató hatása is van, csökkenti a szorongást. ella
zítja a vázizmokat 

Egyedül vagy más antiepilepticummal kombinál
va csökkenti a rohamok gyakoriságát és intenzitá
sát. Hatása-tartós, felezési ideje 18-50 óra közötti. 

Egy orális adag alkalmazása után a vérszint ma
ximuma 1-2 óra alatt alakul ki. Az excretio főleg a 
vesén ál történik. 
• Hatóanyag 

0,5 mg clonazepamum, ill. 2 mg clonazepamum 
!ab lettánként 
o Javallat 

Az epilepsia minden formája. 
CsecsemO- és gyermekkori spitepsiában külö

nösen a típusos és atípusos petit-mal; primer vagy 
szekunder generalizált tonusos-donusos rohamok, 
status epilepticus különbözó klinikai formái. 
Felnőttkori epilepsiák. 
e Ellenjavallat 

Myasthenia gravis A terhesség, szoptatás idő
szaka. Fogamzásképes korú nőknek csak akkor 
rendelhető ha a terhesség biztosan kizárható. 
e Adagolás 

Egyedi, a klinikai választól és a tűrhetőségtól 
függOen. A kezdő alacsony napi adag fokozatosan 
emelhető (pl. minden 3. nap 0,25-0,5 mg-mal) a be
teg számára szükséges fenntartó adagig, de nem 
nagyobb adagig mint az ajánlott adag 50%-kal nö
velve. 
Eletkor Ajánlott napi adagok Több hét alattelérhe 

tó fenntartó adagok 
1 éves korig 0,25-0.Smg/die 0.5-1 mg/die 

(%-1 tabi. 0,51T)g-os) (1-2tbi.0,5mg-os) 
1-5 év 1-2 mgfdie / 1,5-3 mgfdie 

(2-1 tabi. 0,5 mg-os) (3-6 tabi.0,5mg-os) 
6-16 év 2-4 mg/die 3-6 mg/die 

(4--8 tabi. 0,5 mg-os) (6-12 tabi. 0,5mg-os 
vagy 1,5-3 tabi. 

2 mg-os) 
Felnóf/eknek 3--6 mg!die 4-8 mg/die 

(1.5-3 tabi. 2 mg-os) {2-4 tabi. 2 mg-os) 

A kezelést a legkisebb dózissal kell kezdeni és 
több (2-4-8) kezelési héten át fokozatosan emelni 
az optimális terápiás fenntartó adagig. 

A napi adagot 3-4 egy8nlő részre kell osztani és 
egyenlő időközökben bevenni. 
e Mellékhatás 

Főleg a kezelés kezdetén sedativ és izomre
laxáló hatás. Fáradtság, álmosság, fejfájás, izomhy
potonia és koordinációs zavar. A kezelés során ezek 
általában megszünnek. Kialakulásuk gátolható las
san, apró fokozatokban történO adagemeléssel. 
Csecsemökön és kisgyermekeken megnövekedhet 
a nyálfolyás, bronchussecretio, ezért ügyelni kell a 
légutak szabadon tartására. 

Jelentkezhet továbbá izgatottság, ingerlékeny
ség, agresszivitás gastrointestinalis zavar, vérnyo-
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máscsökkenés, lassult reakciók és anterograd 
amnesia. 

Ritkán csalánkiütés, pruritus, angiooedema, 
pharyngealis oedema, átmeneti hajhullás, pigmen
tatio-változások, mellkasi fájdalom, látászavar, 
thrombocytopenia, libidocsökkenés, impotentia, 
vizeletincontinentia előfordulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Központi idegrendszer depressansa.iv~·Í '(hatás
fokozódás) 

lzomrelaXansokkal (hatásfokozódás, 8si31:1eg 
apnoe). 

Triciklikus antidepressanssal (sedativ és atropin
szerű hatás). 

Enziminduktorokkal (pl. barbitorátok, hidan
toinok) együtt adva a clonazepam metabolizffiusa 
fokozódik. 

Fenitoinnal vagy primidonnal együtt adva ezek
nek aszereknek a szérumkoncentráclója nőhet. 

Egyidejűleg fogyasztott alkohol csökkentheti a 
kezelés hatását és váratlan mellékhatásokat okoz
hat. 
e Figyelmeztetés 

Idős betegek, Jégúti betegségben szenvedők 
(pl. krónikus obstruktív tüdőbetegség), máj- és ve
sekárosodott betegek és más központi ideárend
szeri hatású gyógyszerrel kezelt betegek kezelése
kor fokozott gondossággal kell az egyéni igények
nek megfelelő adagolás! megállapítani. 

A clonazepam-kezelés gyógyszerfüggőséghez 
vezethet. A veszély fokozódik nagyobb adagok 
használata eselén és különösen arra hajlamos 
egyéneken {pl. alkoholisták, személyiségzavarban 
szenvedők vagy más súlyos psychiatriai zavar ese
tén). 

A gyógyszer alkalmazását hirtelen nem szabad 
megszakítani és az adagot csak fokozatosan sza
bad csökkenteni. 

A kezelés folyamán indokolt lehet kombinálása 
más antiepilepticummal (pl. fenitoinnal), továbbá 
barbituráttal. Ilyen esetben az alkalmazott gyágy
szerek adagjainak újbóli megállapítása szükséges a 
kívánt optimális hatást keresve. Alkalmazásának el
ső szakaszában - egyénenként meghatározandó 
ideig - járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel já
ró munkát végezni tilos. A továbbiakban egyedileg 
határozandó meg a tilalom mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszf;!Sitalt fogyasztani! 

Túladagolás tűnetei rendkívül változatosak 
kortól, testsúlytól és az individuális reakcióktól 
függóen. A tünetek enyhe fáradtságtól és szédü
léstől ataxiáig, álmosságig, mély alvásig, sót 
comáig terjedhetnek, légzésdepressioval és kerin
gésza varral. 

Kezelése: A légzés a pulzus és vérnyomás meg
figyelése mellett gyomormosás, iv. folyadékpótlás 



és általános támogató ketelés-szükséges, valamint 
a sürgösségi felszerelés-_,~észenlétbe helyezése 
(légutak esetleges elzáródáSa!): · 

A vérnyomássüllyedés" Sympathomimeticumok
kal kezelhetö. 

A benzodiazepin-antagonista Anexate (flumaze
nil) ellenjavallt benzodiazepinnel kezelt epilepsiá
soknak, mert görcsöket válthat ki. 

Eltartás: szabahőmérsékleten fénytöl és nedves
ségtól védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2019 (0,5 mg tabletta) 

K- 2020 {2, 0 mg tabletta) 

CLOSTYLBEGIT tabletta (10x) 
. 

EG IS ATC kód: G03G 802 

Antiösztrogén vegyület, ·amely szelektiv módon 
gátolja a hypothalamusban az ősztradial kötődését 
a receptorokhoz, hatására pozitív feed-back me
chanizmus révén a gonadotropin-termelés fokozó
dik, így ovulatio stlmulálás köVetkezik be. 
e Hatóanyag 

50 mg clóniifenum cit"rícum ta'blettánként. 
e Javallat 

Ovulatio kiváltása anovulatios clklusú nókben, 
terhesség elérése céljából. 

Centrális hypothalamikus· eredetű anovulatiós 
ciklusszavarok, különböző eredetű szekunder 
amenorrhoeák. ill. oligomenorrhoea; postcontracep
tiv amenorrhoea; galactorrhoea (ha a tumoros ere
det kizárható ); Stein-Leventhal-tünetcsoport; Chiari
Frommel-syndroma; oligospermia. 
8 Ellenjavallat 

Terhesség. Májbetegség vagy a májfunkció za
varai. Ovariumcysta, neoplasiák, valamint az agy
alapi mirigy múködésének kiesése. Különbözó ere
detű, nem megmagyarázott vérzések. 
• Adagolás 

Adagját és a kezelés időtartamát elóre meg
szabni nem lehet, mert az a betegtípustól, ill. az 
ovarium érzékenységétól (reakcióképességétől) 
függ. Ha a beteg ciklusosan vérzik, a kezelést a cik
lus 5. napján célszerű elkezdeni. 

/. kúrában: 50 mg/nap adagban 5 napig, köz
ben klinikai és laboratóriumi vizsgálatokkal figyelve 
az orális választ. Az ovulatio általában a-ciklus 11. 
és 15. napjaközött következik be. Az esetben, ha 
a fenti kezelés hatásár-a nincs ovulatio, akkor a /1. 
kúrában a következő ciklus 5. napjától 5 napon át 
napi 100mg-ot kell adagolni. Ha ekkor sincs ovu
latio, akkor ugyanezt a kúrát (100 mg/nap) még 
egyszer meg lehet ismételni. Sikertelenség esetén 

3 hónapos szünet után még egy 3 hónapos kúra 
ajánlható. További kezelésnek azonban nincs ér
telme. Az egy ciklusban adott gyógyszermennyi
ség a 750 mg-ot lehetőleg ne haladja meg. 
Postcontraceptiv amenorrhoeában 50 mg/nap az 
adagolás, 5 napi kezelés általában már az első kú
ra során eredményes. Oligospermia esetében 50 
mg naponta, 6 hétig. 
o Mellékhatás 

Szédülés, fejfájás, émelygés, hányinger, rit
kán hányás, depressio, fáradtság, idegfeszültség, 
álmatlanság, hízás, alhasi fájdalom, vasomo
tortünetek. A kezelés során tapasztalt hőhullám
ok, valamint látászavarok a szedés befejezése 
után megszúnnek. Előfordulhat a petefészek 
cisztás megnagyobbodása is, különösen Stein
Leventhal-syndromában. llyenkor az ovariumok 
4-B cm nagyságúak lehetnek. ezért az alaphő
mérsékletet ellenórizni kell, és amint bifázisúvá vá
lik, a kezelést abba kell hagyni. Hosszabb kúra 
esetén reverzibilis hajhullás előfordulhat. Ritkán 
urticaria vagy allergiás dermatitis, mellfájás, dys
menorrhoea. A vizelet mennyisége és gyakorisága 
is fokozódhat. Ikerterhesség a kez~lés során [s 
előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdése elótt ajánlatos inájfunk
ciós próbát végezni. 

A terápiát mindig gondos nőgyógyászali vizsgá
lat előzze meg. Olyan esetekben célszerű alkalmaz
ni, amelyekben a vizelet összgonadotropin-értéke a 
normális szint alsó határa alatt van vagy normális ér
tékű, az ovarium normális tapintatú, a pajzsmirigy és 
a mellékvese működése pedig rendezett. 
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Peteérés elégtelensége eselén a terméket
lenség egyéb lehetséges okát ki kell zárni, vaQy a 
gyógyszer használata előtt kezelni kell. Az eset
ben, ha az ovarium megnagyobbodása és cisztás 
átalakuása a kezeléskor megállapítható, addig 
adagcini nem szabad, amíg az ovarium normá~ 
lis nagyságú nem lesz. Ezután a kúra adagját 
vagy időtartamát csökkenteni kelL Az ovarium 
rendszeres vizsgálata a kezelés ideje alatt ls 
szükséges. 

Clostilbegyt hatására az ovulatio sokszor nehe
zen időzíthető, és ezt követően gyakori a sárgatest~ 
elégtelenség, ezért a fogamzás után ajánlatos profi
laktikus progeszteronkezelést kezdeni. 

A gyógyszer csak állandó nőgyógyászali ellen
őrzés mellett szedhető! 

Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, 
baleseti veszéllyel járó munka!) 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +V Sz 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3477 

cÓ-TRJMOXAZÓL::il:!oR:fE ...• , •..•... 
PHARIVIAVJ"i'•tiibl~ft~Hő:x) 

PHAAMAVIT 

' 

.•... ····,• 

•••••••••• 

A szulfonamid-trimetoprim kombináció az 
összetevők szinergizmusa következtében baktericid 
hatású, antibakteriális szer. Hatása két enzim-műkö
désének gátlásán alapszik, melyek a mikroorganiz~ 
musok folsav-bioszintézisének két egymást követő 
lépését katalizálják. Baktericid hatású már olyan 
koncentrációban is in vitro, me!yben az egyes kom
ponensek külön-kü!ön csak bakteriosztatikusan hat
nak. Gyakran olyan mikroorganizmusok esetén is 
hatásos, me!yek az egyik hatóanyagra rezisztensek . 
Kettős hatása csökkenti a rezisztencia kialakulásá
nak veszélyét, de plazmidos rezisztencia kialakulá
sa lehetséges. 

Antibakteriális hatása Gram-negatív és Gram
pozitív kórokozók széles skálájára terjed ki. A kom~ 
bináció iránt stabilan ill. rendszerint érzékeny bakté- · 
rium speciesek az Escherichia coli, Haemaphi/us 
influenzae (ampicillin-rezisztens törzsek is), Proteus 
mirabilis és vu/garis, Salmonellák, Shlgellák, 
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, 
Vibrio cho/erae. 

Közepesen érzékenyek: Klebsiella pneumoniae, 
Proteusok, Staphylococcus aureus, Yersinia entero
co/itica. 

Gyengén érzékenyek: Brucella, Enterobacterek, 
Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas non aerugi
nosa, Serratia marcesyens, Streptococcus pyo
genes. 

Rezisztens a szulfonamid-trimetoprimre a 
Streptococcus faecalis, a Pseudomonas aerugi~ 
nasa, továbbá a Treponema pal/idum. 

A kombináció alig hat anaerob baktériumokra, 
nem gátolja a bélflóra anaerob részét. 

A csökkent immunitású betegekben veszélyes 
infekciókat okozó Nocardia asteroides és 
Pneumocystis carinH érzékeny a szulfonamid-trime
toprimre. 

A kombináció mindkét komponenese jól felszí
vódik a gyomor-bél traktusbóL 

Oralis adás eselén a trimetoprimnek több, mint 
80%-a resorbealódik, a maximális plazmakoncent
rációt az adás után 2-4 órával éri el, plazmafelezé
si ideje 9-10 óra körül van. A dózis legnagyobb ré~ 
sze glomerulusfiltráció és tubularis szekréció útján 
24 órán belül kiválasztódik a veséken keresztül. A 
májon át történő kiválasztás csekély. 

A szulfametoxazolnak is több, mint a 80%-a szí
vódik fel a gastrointestinalis rendszerből, és a maxi
mális plazmaszintet a trimetoprimhez nagyjából ha
sonló sebességgel éri eL Plazmafelezési ideje 9-11 
óra körül van, elsősorban a májban metabolizálódik, 
és főleg a veséken keresztül választódik ki. 
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A kombináció szöveti eloszlása igen jó, a testfo
lyadékokban (liquorban és a középfülben is) és a 
szervekben a szérumszinthez hasonló, az epében 
azt meghaladó kancentráció található. A trimeto
prim kivá!asztódik a bronchus-secretumba is. Mind
két összetevő átjut a placentabarrieren és kiválasz
tódik az anayatejbe. 
• Hatóanyag _ __ 

160 mg trimethoprimum és 800 mg su!fámethox
azo!um tablettánként. 
e Javallat 

A felső és alsó légutak fertőzései: akut és króni
kus bronchitis, bronchiectasia, pneumonia, tonsilli
tis, sinusitis, pharyngitis. 

A Streptococcus béta-haemolyticus okozta ton
sillopharyngitis kezelésére a penicillin készítmények 
hatásosabbak. 

A vese és húgyutak fertőzései: akut és krónikus 
cystitis, pyelitis, pyelonephritis, urethritis. Az epehó
lyag és epeutak gyulladásos megbetegedései, 
cholecystitis, cholangitis. 

A gyomor-bél rendszer fertőzései, enteritis, 
typhus abdominalls, paratyphus, dysenterla. 

Bőrfertózések; _ pyoderma, furunculus, absces
sus, sebfertőzés. 

Nemi szervek megbetegedései: gonococcus
urethritis, prostatitis. 

Egyéb: otitis media. 
e Ellenjavallat 

- szulfonamid- és trimetoprim iránti túlérzékeny
ség, (beleértve a szulfonamid származékokat mint 
szulfanilurea típusú antidiabetikumok, ill. tiazid
diuretikumok); 

- haematológiai megbetegedések, vérképzési 
zavarok, folsavhiányos anaemia, glükóz-6-foszfát
dehidrogenáz hiány; 

- akut hepatitis, súlyos májkárosodás, akut 
hepatikus porphyria; 

- 15/ml/min alatti kreatinin elearance-szel járó 
veseelégtelenség; 

- 6 év alatti gyermekeknek az adagolás nehéz
kessége miatt ebben a gyógyszerformában nem 
ajánlott a szulfonamid-trimetoprim kombináció; 

- koraszülötteknek, újszü!ötteknek, és csecse
mőknek 8 hetes korig nem, 3 hónapos kor alatt pe-
dig csak kivételesen az előny/ kockázat gondos 
mérlegelése alapján rendelhető. 

Terhesség és szoptatás. Biztonsági okokból al
kalmazása terhesség, ill. szoptatás alatt nem javallt, 
mivel -a 3. trimesterben az újszülöttben magicterus, 
haemolytikus anaemia kialakulását okozhatja ill. a 
gyógyszer mindkét hatóanyaga csaknem 1 00%-ban 
kiválasztódik az anyatejbe. 
• Adagolás 

A tablettát sok folyadékkal, étkezés után kell be
venni. 

Az adagot a klinikai képnek megfelelóen kell be
állítani. 



Felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek 
Szokásos kezdő adag reggel és este 1-1 tabi. 
Fenntartó adagként enyhébb esetekben, vala-

mint 14 napot meghaladó kezelésben általában ele
gendő reggel és este 1/2-1/2 tabi. 

Különösen súlyos esetekben indokolt lehet reg
gel és este 1,5-1,5 tabi. 

Szövődménymentes gonorrhoea kezelése 
összesen 1 napig, reggel és este 2,5-2,5 tabi. 

Pneumocystis carinii pneumoniaban a mintegy 
kéthetes kezelés során a szokásos adag háromszo
rosa. 

6-12 év közötti gyermekeknek 
Szokásos adag: reggel és este 1/2-1/2 tabi. 
Gyermekek szokásos adagja 12 év alatt: 3 mg 

trimetoprim/ttkg/nap és 15 mg szulfametoxa
zol/ttkg/nap, két részletben, reggel és este beadva; 
vagy 2 mg trimetoprim/ttkg/nap és 1 O mg szulfame
toxazol/ttkg/nap napi egysze n· beadásra. 

Akut fertőzések kezelése (gonorrhoeát kivéve) 
legalább 5 napig tartson, vagy a tünetmentesség 
bekövetkeztét követő további 2 napig. 

Beszűkül! vesefunkció eselén az adagot a szé
rum kreatinin-szintnek megfelelően kell csökkenteni 
a kumuláció elkerülése céljából: 

Se-krealinin 

ml/min ).lmOI/l Áll. adag%-a 

>25 férfi <265 100 
nó <175 

15 25 férfi 265--620 max.3 napig 100. 
nó 175-400 majd 50 

< 15 férfi >620 Nem alkalmazható 

nó >400 (Kivétel, haemo-

dialysis lehetósége 

mellett: 50) 

• Me!lékhatás 
Étvágytalanság, hányinger 3-5%-ban fordul elő. 

Hasmenés ritkább (1%). 
Előzetes fólsav- vagy 8 12-vitamin-hiány hajlamo

síthat anaemiára, megaloblastos vérképzésre, neu
tropeniára. Rizikófaktornak tekinthető még az alko
holizmus, fenitoin egyidejű alkalmazása, az alultáp
láltság, a haemolysis- és dialysis-kezelés. Allergiás 
bőrtünetek jelentkezhetnek 3-5%-ban, súlyos for
mát ennél sokkal ritkábban észleltek. Ilyen lehet: 
erythema multiforme bullasa (Stevens-Johnson syn
droma), toxikus epidermalis necrolysis (Lyell-syn
droma). 

Haematológiai mellékhatások általában enyhék, 
és a kezelés megszüntetésével reverzibilisek. [gy: 
leukopenia, neutropenia, thrombocytopenia, és 
még ritkábban agranulocytosis, megaloblastos 
anaemia és purpura. Ezek általában n~m okoznak 
klinikai tüneteket, súlyos formában kivételesen je
lentkeznek, inkább idősekben, máF és veseelégte
lenségben. Nem dózisfüggóen haemolysist okozhat 
glukóz-6-foszfát dehidrogenáz enzimhiányban. 
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Kivételesen számoltak be pseudomembranosus 
colitis, továbbá manilia túlnövekedésérőL 

Súlyos bórtünetek, Hl. egyéb súlyos mellékhatá
sok jelentkezésekor a gyógyszer adását azonnal 
abbá kell hagynil 

A szulfonamid felelős a szerenyhe nephrotoxic
itásáért, mely kizárólag korábbi vesemüködési za
var eselén jelentkézik. Kristályképződés elkerülésé
re a kezelés alatt bő folyadékbevitel ajánlott. A máj 
működési zavarát a szulfonamid ronthatja, hepatiti
ses, előrehaladott cinhasisos betegnek adása nem 
ajánlott. 

AIDS-es betegekben, akik a kombinációt a 
Pneumocystis carinii fertözés miatt nagy adagok
ban szedik, a mellékhatások 40-50%-ban jelentkez
nek: neutropenia, thrombocytopenia, kiterjedt bőrki
ütés, májenzim- és szérumkreatinin-emelkedés for
májában. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Feltehetően a szérumfehérje-kötőhelyekért való 
kompetíció az oka, hogy a szulfonamidok a 
kumarinok, warfarin antikoaguláns hatását, az 
oralis antidiabetikumok hypoglycaemizáló hatását, 
illetve a feni-tain toxicitását · fokozza - ilyenkor 
ezeknek megnő a szabad, aktív hányada. A szulfo
namid fokozhatja a szerv-transzplantáltakban a 
ciklosparin metabolizmusát, azaz hatáscsökkenést 
okoz, viszont nem potenciálja a ciklosparin máj- és 
vesetoxicitását. 

Együttadása továbbá kerűlendó: 
- ammónium-kloriddal (a Co-trimoxazol hatása 

csökken); 
- azathioprimmel (vesekárosodás); 
- acetazolamiddal (a Co-trimoxazol hatása 

csökken): 
- acetilszalicilsawal, szalicilátokkal; 
- fenilbutazonnal és naproxennel (a szutfonamid 

szintjét a szérumban toxikusig emelheti); 
- benzokainnat (a Co-trimoxazot hatása csök

ken); 
- ganciklovirrel (kölcsönös toxicitásnövelés): 
- localanaestetikumokkal (a Co-trimoxazol hatá-

sa csökken): 
- metenaminnal (kristályürítés); 
- ösztrogénekkel (lehetséges hatásvesztés mi-

att); 
- paraldehiddel (a Co-trimoxazol hatása csök

ken); 
- primidonnal ( vérképeltérések miatt); 
- prokainam iddal ( megemelkedik a prokainamid 

szintje a plazmában); 
- prokainnal (a Co-trimoxazol hatása csökken); 
- pirimetaminnal (megaloblastos anaemia); 
- szulfinpirazonnat (a Co-trimoxazol hatása nő); 
- tetrakainnal (a Co-trimoxazol hatása csökken); 
- tiazid típusú diuretikumokkal (idős betegeken 

thrombocytopeniás purpura alakulhat ki). 

e Figyelmeztetés 1 

A kezelés ideJe alatt kielégító folyadékbevitel 
szükséges. Magasabb adagolás esetén a folyadék
bevitel legalább napi 1,5 liter legyen. Korlátozott ve
sefunkció eselén - a kumuláció elkerülése céljából 
- csak alacsonyabb adagok adhatók. 

Hosszantartó kezelés esetén a vérkép (thrombo
cytaszám is), a máj- és vesemúködés kontrollja 
szükséges. Különösen idősebb egyéneken lépnek 
fel olyan haematológiai elváltozások, melyek fol
savhiányra vezethetők vissza. Folsav adására ezek 
az elváltozások általában visszafejlödnek 

Ha a kúra alatt exanthema jelentkezik, a gyógy
szert el kell hagyni. Súlyos és tartós hasmenés je
lentkezésekor pseudomembranosus colitis kialaku
lására kell gondolni. Ezekben az esetekben a Co-tri
moxazol elhagyandó, és megfelelő terápia beveze
tése {oralis Vancomycin) szükséges. Ez a súlyos 
me l lékhatás rendkivül ritka. 

Fokozott óvatosság ajánlatos a szer adásában 
krónikus alkoholisták, immunsupressiv szereket sze
dő rheumatoid arthritises betegek, idős (65 éven fe
lüli) betegek esetében, különösen, ha vese- vagy 
májmüködési zavarban szenvednek, pajzsmirigy
működési zavarban szenvedók, vatamint az anti
koaguláns kezelés alatt álló betegek esetében. 

Eltartás: 25°C alatti hőmérsékleten, fénytól véd-
ve. 
a Megjegyzés: ++V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4136 

COCARBOXYLASE injekció 
(3 x 50 ing + 3 x 2 ini) •••••••••••• 

· ..•••• ATOkócl:A11DA01: POLFA 

• Hatóanyag 
50 mg cocarboxylasum porampullánként 

• Javallat 
Acidosis (pl.: diabetikus, hepatikus, postnar

cotikus, postoperatív eredetű), coma diabeticum, 
súlyos keringési elégtelenség (pl. szívizomgyenge
ség), intoxikáció; terh"ességi toxaemia és 
nephropathia, praeeclamsia, eclampsia, csecse
mák acetonaemiás hány ása, toxicosisa dyspepsiá
ja. Toxikus difiériában kiegészítő kezelésre. 
e Ellenjavallat 

Az gyártó adatot nem közölt 
e Adagolás 

Felnőtteknek: 50-100 mg (1-2 amp.) iv.,im. vagy 
sc. Coma diabelicum és eclampsia eselén 100 mg 
iv. adandó. Ez az adag - ha szükséges - egy óra 
múlva megismételhető, majd folytatható 50 mg-os 
injekciókkal. Diabetikus kóma eselén a specifikus 
diabéteszes kezelés nem szakítható meg. 
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Gyermekek és csecsemők szokásos adagja: 1 O 
mg/ ttkg. Eclampsia eselén a speciális kezelést 
egyidejűleg kell alkalmazni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: V.- 747 

C:óDEIN,.AclsAI..Iablettá'(t{)it'·· 
ALKALOIDA __ _ __ ., -;-,<AiC-~Úd:'J~Ó5,9~-A2o' 

A kodein centrális támadáspontú köhögés- és 
fájdalomcsillapító szer. Amorfinnál háromszor gyen~. 
gébben csökkenti a köhögés- és légzőközpont in
gerlékenységét, fájdalomcsillapító hatása egyhato
da a morfinénak. A készítmény analgetikus hatását 
kiegészíti az acetilszalicilsav nem kábitó fájdalom
csillapító, gyulladásgátló, továbbá antipyretikus ha
tása. 
e Hatóanyag 

20 mg codeinum phosphoricum, 500 mg 
acidum acetylsalicylicum tablettánként. 
• Javallat 

Légúti hurutus megbetegedésekben köhögés· 
és fájdalomcsillapítás. 
• Ellenjavallat 

Obstructiv légzészavar, olyan kóros állapotok, 
amelyekben a légzőközpont deprimált, krónikus 
obstipatio, szaliciláttúlérzékenység, haemorrhagias 
diathesis. 
e Adagolás 

Fefnótteknek: naponta 3-szor 1-2 tabletta. 
Gyermekeknek: 7-14 éves korig naponta 2-3-

szor 1/2-1 tabletta. 
e Mellékhatás 

Szédülés, álmosság (ritkán álmatlanság, nyug
talanság), urticaria, exanthema, bronchospasmus, 
thrombocytopenia. Gyomor-bél panaszok (gyomor
fájás, az epeutak spasmusa, émelygés, hányinger, 
obstipatio). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
-orális anticoagulánsokkal,ill. heparinnal (anti

coaguláns hatás fokozódása); 
- bétareceptor-btockolókkal (a gyulladáscsök

kentő hatást gátolhatják); 
- fenitoinnal (fen itain-intoxikáció léphet fel); 
- fcnilbutazonnal, indometacinnal {az uiceragen 

mcllékhatás fokozódhat); 
- szulfonamidokkal (a szulfonamid toxicitása nö-

vekedhet) 
óvatosan adható: 
- hypnoticumokkal {hatás fokozódás); 
- szulfonil-karbamid típusú antidiabeticumokkal 

(hypoglykaemia veszélye); 
- szteroidokkal (ulcerogen mellékhatás fokozó

dása). 



e Figyelmeztetés 
A hozzászokás lehetősége miatt orvosi ellenőr

zés szükséges. Hosszantartó adagolás megszakítá
sa után elvonási tünetek (izgatottság, álmatlanság) 
léphetnek fel. 

Terhesség ideje alatt adása kerülendö. 
A járművezető képességet és a baleseti ve

széllyel járO munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége és mety adagolási módon történő 
alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szes italt fogyasztani tilos. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: +v 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2886 

CODEREITA N tabletta (1 0){) ; - •. • 

l ALKALOIDA . • ·· .• •·. ··•· .. ATC. kód ~05; Ado 

A kodein csökkenti a köhögést és a légzőköz
pont ingerlékenységét. 

A sympathomimetikus hatású efedrin - a 
bronchusok simaizomzatának ernyesztésével - fo
kozza a légzőkapacitást 
e Hatóanyag 

5,00 mg codeinium chloratum, 5,00 mg 
ephedrinium chioratum tabletténként 
e Javallat 

Köhögéscsillapítás (akut és kronikus bronchi
tis,laryngitis catarrhalis, tracheitis, pneumonia, 
emphysema). 
e Ellenjavallat 

Súlyos obstruktív légzészavar, a légzőközpont 
deprimált, kóros állapota krónikus obstipatio. 
e Adagolás 

6 hónapos kortól naponta 3-4-sze r 1/2 tabletta, 
1-3 éves korig naponta 3-4-szer 1 tabletta, 4--6 
éves korig naponta 3-4-szer 1-2 tabletta. 7 éves 
kortól a Coderit tabletta adása célszerű. 
e Mellékhatás 

Émelygés, hányinger, obstipatio, szédülés, 
urticaria, exanthema, thrombocytopenia, nyugtalan
ság, tremor, tachycardia, álmatlanság. 
e Figyelmeztetés 

A napi utolsó adagot nem este, hanem délután 
célszerű beadni. Hozzászokás lehetősége m_iatt or
vosi ellenőrzés mellett adandó. Hosszantartó ada
golás megszakítása után elvonási .tünetek (izgatott
ság, álmatlanság) téphetnek fel. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvr szám: Tsz.: 3831 
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A kedein c~ökkenti a köhőgést és a légzőköz
pont inger!ékenységét. 

A sympathamimetikus hatású efedrin ~ a 
bronchusok simaizomzatának ernyesztésével ~ fo
kozza a légzőkapacitást 
e Hatóanyag 

20,0 mg codeinium chloratum, 20,0 mg 
ephedrinium chioratum tabletténként 
e Javallat 

Köhögéscs111apítás (akut és krónikus bronchitis 
laryngitis catarrhalis, tracheitis, pneumonia, emphy~ 
sema). 
e Ellenjavallat 

Súlyos obstruktív légzészavar, a légzőközpont 
káros, deprimált állapota. krónikus obstipatio. 
e Adagolás 

Feln6fteknek naponta 3-szar 1, esetleg 2 tablet
ta, gyermekeknek 7~ 14 éve~ korig naponta 2-3-szor 
1/2,eset!eg 1 tabi. 

Kisebb gyermekeknek a Coderetta N tabletta 
adása célszerű. 
e Mellékhatás 

Émelygés, hányi~ger, obstipatio, szédülés, 
urticaria, exanthema, thrombocytopenia, nyugtalan
ság, tremor, tachycardia, álmatlanság. 
e Figyelmeztetés 

A napi utolsó adagot nem este, hanem délután 
célszerű bevenni. 

Hozzászokás lehetősége miatt a beteg fokozott 
ellenőrzése szükséges. 

Hosszantartó adagolás megszakítása után elvo
nási tünetek (izgatottság, álmatlanság) léphetnek 
fel. 

A terhesség második felében adása kerülendö. 
A járművezetőképességet és a baleseti ve

széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazásamellett lehet járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt 
tilos szeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3830 

CO~~EINUMNATÍ'!Í~I\II·······;· .•..• ·; ••.•• 
BENZÖ.ICUM 2Ö%j~jel<ció2 • 
(10x1mi;·50x•1•rril) ·· 

BIOGAL 

A koffein központi idegrendszer-izgató, elsősor
ban a kéregre és a nyúltagyi légző- és vasomo
torközpontra hat Gyenge psychostimuláns hatása 
mellett analeptikus és diuretikus hatású. Fáként a 
faszfediészteráz enzim gátlásával, a CAMP szint 
emelésével hat. 
• Hatóanyag 

200 mg coffeinum natrium benzeicum (1 ml) am
pul!ánként. 
e Javallat 

Collapsus, fenyegető légzésbénulás alkohol
mérgezés. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
e Adagolás 

Szokásos egyszeri adag: 200--400 mg, azaz 1~2 
ml sc., im., iv., naponta 1-2-szer. 
e Mellékhatás 

Álmatlanság, nyugtalanság, tremor, tachycardia, 
arrhythmia, fejfájás, nausea 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- meprobanat, isoniazid: a koffein hatását fokoz
zák 

-nem-kábitó fájdalomcsillápítók, ergotamin: ha
tásukat a koffein potenciálja. 
e Figyelmeztetés / 

Fekélybetegekn~k és szoptató anyáknak 
óvatosan adható. (Atjut az anyatejbe kis mennyi
ségben.) 

Túladagolási tünetek: izgatottság, tremor, rit
muszavarok, fülzúgás, scotomák. Antidoturna nincs. 
Tüneti kezelés, haemodialysis, haemoperfusio. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 12617 

KALI CHEMÍE 

e Hatóanyag 
15,6 mg Semen catchici szárazkivonatot tartal

maz drazsénként, amely 0,5 mg colchicinnek felel 
meg. 
e Javallat 

Akut és krónikus köszvény. 
e Ellenjavallat 

Terhesség. 
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• Adagolás 
Akut roham esetén először 2 drazsé majd 2 

óránként 1 drazsé szétrágás nélkül. A napi 
összadag Jegfeljebb 10 drazséig, i!tetóleg enyhe 
hasmenés felléptéig emelhető. 

Profilaktikusan, a rohamok megelőzésére napi 1 
drazsé ajánlott. Allopurinollal és uricosuricummal 
együtt adható. 
e Mellékhatás 

Hányás, hasmenés abdominális fájdalom 
előfordulhat. A tűnetek fokozódása esetén az 
adag csökkentése illetve az adagolás felfüg
gesztése szükséges, a súlyosabb mérgezés elke
rülésére. 

Akut mérgezéskor vérző gastroenteriHs alakul 
ki profúz, vizes, véres hasmenéssel, jelentős folya
dék-, elektrolit- és plazmavesztéssel. A kiterjedt 
vascularis károsodás shockhoz vezethet. Veseká
rosodás (haematuria, oliguria) alakulhat ki. Izom
gyengeség és a központi idegrendszer ascendáló 
paralysisemiatt légzésbénulás következtében 1-2 
napon belül a mérgezés letális kimenetelüvé vál
hat. 

Specifikus antidoturna nincs. A shock-ellenes 
kezelést mie!őbb el kell kezdeni. A hasi fájdalom at
ropinnal és martinnal csillapítható. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

. Idős, legyengült betegeknek, vese,- gyomor,
bel,- vagy szívbetegeknek csak a terápiás 
elóny/kockázat alapos mér!egelésével, fokozott óva
tossággal adható. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K ~ 1320 

Természetes alkotórészei regenerálják a sérült 
orrnyálkahártyát Csökkentik a varképzödést, előse
gítik a természetes váladékfilm képzódését, és a vá
ladék kiürülését. Az A-vitamin védi a nyálkahártyát 
és növeli annak fertőzéssel szembeni e!!enállóké
pessegét. Felszívódása E-vitamin jelenlétében jobb. 
A:z orrcseppben lévő illóolajok (citrom- és narancs
olaj) enyhe fertőtlenítő hatásúak. 

A száraz rhinitisek varképzódést idéznek elő· 
az orrcseppben lévő névényi olajok kíméletese~ 
~ld ják fel ezeket a lerakódásokat anélkül, hogy az 
erzékeny csiltószőrös sejtek funkcióját akadályoz
nák. 



A készfirnény rendeltetésszerű használata ese
tén nem áll fenn hypervitaminosis veszélye, a növé
nyi olajok alkalmazásakor pulmonális komplikációk 
ezidáig nem ismertek. 
• Hatóanyag 

15 OOO NE retinaium (retinolum palmiticum for
májában), 0,02 g tocopherolum aceticum 1 ml ola
jos oldatban; 300 OOO NE retinaium {retinolum 
palmiticum formájában), 0.40 g tocopherolum 
aceticum - 20 ml olajos oldatban (üvegenként). 
A készítmény tartalmaz még citromolajat, narancs
olajat, terpino\t, PLC-Iiquid-et, butilhidroxianisolt (E 
320), butilhidroxitoluolt (E 321), mogyoróolajat, iso
propilmyristatot. 
• Javallat 

Akut vagy krónikus orrnyálkahártya sérülés re
generációs kezelésére (pL nyálkahártyagyulladást 
előidéző gyógyszerek túlzott alkalmazása esetén); 
az orrbemenetben-, az orrszárnyak belsején- és az 
orrgaratban a nyálkahártya atrophiájával és/vagy 
varasodással/pörkösödéssel járó rhinitis sicca ese
lén; orrműtétet követő utókezelés esetén, orrsö
vényműtétek utákezelése során tampon formájá
ban. 
• Ellenjavallat 

A készítmény bármely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. 3 év alatti gyermekkor. 
• Adagolás 

Fe!n6tteknek és 3 éves kor feletti gyermekeknek: 
naponta többször 2-3 cseppet kell a cseppentő pi
pettával mindkét orrnyílásba cseppenteni. A fejet 
hátradöntve kell tartani a becseppentés alatt, majd 
az orrcseppet az orreimpék enyhe nyomkodásával 
az orrban el kell oszlatni. A megfelelő gyógyhatás 
eléréséhez az orrcseppnek az orrgaraiig el kell jut
nia. 
• Mellékhatás 

Eddig nem ismert. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Eddig nem ismert. 
• Figyelmeztetés 

Egy üveg tartalma általában 2-3 hetes kezelési 
időtartamra elegendő. 

Terhesség eselén is alkalmazható. Az A-vitamin 
orrnyálkahártyán keresztül történő felszívódása oly 
csekély mértékú, hogy a 25 OOO NE A-vitamin/nap 
rendszeres felvételének túllépése, rendeltetésszerű 
alkalmazás esetén kizárható. 

Az üveg többszöri kinyílásával az orrcsepp leve
góvel érintkezik, így kb. 6-7 héttel az üveg felnyitá
sa után az olajos oldat kismértékű zavarosodása, ill. 
illatváltozása jelentkezhet. Ezért javasolt a készít
ményt az üveg felnyitását követő 6-7 héten belül fel
használni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4021 
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A Coldrex készitmények meghűlés és influenza 
tüneti kezelésére szolgáló hatóanyagokat tartalmaz~ 
nak. A kétféle izesítésű por feketeribizli illetve cít
romízű, meleg vízben feloldva fogyasztandó gyógy
szer. 
• Hatóanyag 

500 mg paracetamolum, 5 mg phenylephrini~ 
um ch!oratum, 25 mg coffeinum, 20 mg terpinum, 
30 mg acidum ascorbicum tablettánként; ill. 750 mg 
paracetamolum, 10 mg phenylephrinium chlo
ratum, 60 mg acidum escorbicum (5 g) tasakon
ként 
• Javallat 

A meghűlés és az influenza tüneteinek enyhíté-
sére. · 
e Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. A vese- és 
májfunkció súlyos zavara. Glukóz-6-foszfát
dehidrogenáz hiánya (haemolytikus anaemia). Sú
lyos szív- és érrendszeri megbetegedés, súlyos 
hypertonia, továbbá hyperthyreosis. 
• Adagolás 

Coldrex tabletta: egyszeri adagja felnőtteknek 
1-2 tabletta, gyermekeknek6---12év között: 1/2, leg
ieljebb 1 tabletta egy pohár vízzel, vagy meleg ital
lal. 

Ha szükséges, az egyszeri adag 4 óránként is
mételhető, de 24 órán belül nem adható többször, 
mint legfeljebb összesen 4 alkalommal. 

6 év alatt gyermekek kezelésére nem alkalmas. 
Coldrex blackcurran t por illetve Coldrex fernon 

por: 1 tasak tartalmát vizes pohárba üríteni, teleön
teni forró vízzel, feloldádásig keverni. Édesítés ízlés 
szerint mézzel, vagy cukorral. Ha szükséges, az 
egyszeri adag 4 óránként ismételhető, de 24 órán 
belül nem adható többször, mint legfeljebb össze
sen 4 alkalommal. 

Gyermekek kezelésére nem alkalmas! 
• Mellékhatás 

Terápiás adagban ritkán fordulnak elő. Érzékeny 
egyéneken túlérzékenységi reakciók (pl. bOrvörös
ség, bőrkiütés), alakulhatnak ki. Nagyon ritkán asth
ma, orr- nyálkahártya duzzanat. Nagy adagban, fő
leg tartós alkalmazás során toxikus, igen nagy ada
gokban letális májkárosodást (irreverzibilis 
májszövet-necrosist) okozhat. Ennek korai tünetei: 
étvágytalanság, hányinger, hányás, Izzadás, általá
nos gyengeség, rossz közérzet 

Az ajánlott adagolásban a fenilefrin miatt mel
lékhatás általában nem jelentkezik. Nagyobb 
adagban vérnyomásemelkedés!, fejfájás!, há~ 

nyást, ritkán palpitácót okozhat. Igen ritkán refle
xes bradycardia, amit atropin megelőzhet vagy 
megszúntethet. A terpinum üres gyomorban epi~ 
gastriális fájdalmat okozhat. A koffeinnel összefüg
gésben leginkább a gyomor-bélcsatorna ingerlé~ 
kenysége és a központi idegrendszer stimulálódá
sa figyelhető meg. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- májenzim-indukciót növelő készitményekkel, 

pl. szalicilamid, fenobarbitál, glutetimid, fenitoin, 
karbamazepin, rifampicin (a toxikus paracetamol
metabolitok felszaporodhatnak); 

~ kloramfenikollal (ennek lebomlása megnyúlik, 
a toxicitás nő); 

~ anticoagulánsokkal ( prothrombin-idő meg
nő); 

~ doxorubicinnel májkárosodás veszélye nő); 
- metoklopramiddal (fokozza a paracetamol fel

szívódását); 
- guanetidinnel, rezerpinnel, metildopával, anti

depresszánsokkal (a fenilefrin hatását fokozhatják); 
~ MAO-gátlókkal, vagy adásuk után 10 napon 

belül {hypertoniát válthat ki). 
• Figyelmeztetés 

Terhességben adása megfontolandó, mivel a 
feniletri n magzati hypoxiát okozhat. 

Kifejezett vese- és májkárosodás esetén adago
lása egyedi orvosi megfontolást igényel. 

Az előírt adagot túl~pni nem szabad. 
Amennyiben a glomerulus filirátum keve

sebb, mint 10 ml/perc, úgy a gyógyszer két bevé
tele között nem 4 órának, hanem 8 órának kell 
eltelnie. 

Befolyásolhatja a laboratóriumi tesztek eredmé
nyét {a szérum húgysav-, a vér heparin-, teofillin-, 
cukor-, a vizelet aminosav értékeit). 

A hepatotoxikus hatás klinikai és laboratóriumi 
tünetei az alkalmazás után 4&--72 órával jelentkez
nek. 

Túladagolás 
A túl nagy adag paracetamolt beszedett beteg 

állapota az első 3 napon jó lehet, csak ezután ve
hető észre a májkárosodás. A túladagolás követ
keztében kialakuló elváltozást a májsejtekben az 
erősen reaktív intermedier anyagcseretermékek 
felhalmozódása okozza. Túladagolás esetén 
10-12 órán belül adott antidoturnak megvédik a 
májat (pl. N-acetilcisztein iv. vagy per os, ill. 
metionin per os). 

Eltartás: szobah6mérsékleten, száraz helyen. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K - 1714 (tabl-etta); K -
1716 (Biackurrant por); K-1715 (Lemon por) 
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A kolesztipol anioncserélő gyanta, melynek klo
rid anionjai cserélődnek nagyobb affinitású anionok
kaL 

Hidrofil, de nem vizoldékony (99,75%},' és az 
emésztő enzimek nem hidrolizálják. A benne lévő 
nagy molekulasúlyú polimer nem szívódik fel. A 14C
vel jelzett kolesztipolnak kevesebb, mint 0,05%-a 
választódik ki a vizelettel. 

Frederickson Illa típusú hyperlipopro-
teinaemiában (hypercholeszterinaemia hypertri
gliceridaemia nélkül) csökkenti a szérum 
összkoleszterin és LDL-koleszterin szintjét anélkül, 
hogy a HDL-koleszterin szintjét befolyásolná. 

A kolesztipol a vékonybélben az epesavakhoz 
kötődve komplexet képez és a székletben kiválasz
tódik. Ez a nem szisztémás hatás eredményezi az 
epesavak részleges eltávolítását az enterohepatikus 
körforgásból és megakadályozza ismételt felszívó
dásukat A fokozott epesav kiválasztás fokozza a 
koleszterin epesaVakká történő oxidációját, mely a 
béta-lipoproteinek és az LDL-koleszterin szintjének 
csökkenéséhez vezet a szérumban. Bár a 
kolesztipol fokozza a koleszterin szintézisét az em
beri májban, a szérumkoleszterin szint mégis csök
ken. (Bizonyított hogy ez a csökkenés az LDL
koleszterin p\azmábó! történő fokozott mértékú 
katabolizmusának a következménye.) 

Kolesztipollal kezelt beteg szérumtriglicerid 
szintje emelkedhet vagy változatlan marad. 

A szérumkoleszterin- szint csökkenése általában 
egy hónapon belül jelentkezik a kolesztipol kezelés 
kezdete után. A kezelés abbahagyásával általában 
egy hónapon belül visszatér a kiindulási szintre. A 
koleszterin szint a folyamatos kolesztipol kezelés el
lenére is növekedhet, ezért a szérumkoncentrációt 
meghatározott időközönként mérni kell annak ellen
őrzésére, hogy a kedvező kezdeti hatás fennáll-e. 
• Hatóanyag 

5 g colestipoH um chioratum tasakonként 
• Javallat 

Primer hypercholesterinaemiában (Frederickson 
ll/a típusú megnövekedett LDL-koleszterin szint) a 
magas szérumkoleszterin-szint csökkentésére, dié
tához kiegészítő terápiaként 

Nherosclerotikus coronaria megbetegedés és 
szívinfarctus fokozott veszélye esetén. 

Manaterápiában vagy más lipidcsökkentökkel 
együtt is alkalmazható. 

Ha heterozigóta, familiaris hypercholesteri
naemiaban szenvedő betegek a Colestid maximális 
adagjaira sem adnak optimális választ, akkor 
kolesztipol és nikotinsav vagy kolesztipol és HMG 
CoA reduktáz gátlók (pl. szimvasztatin és lovasz-



tatin) együttes adása bizonyult hatékonynak a 
szérumkoleszterin, -triglicerid és LDL-koleszterin
szint csökkentésében. Ezzel egyidejűleg a HDL
koleszterinszint szignifikáns növekedése figyelhe
tó meg. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag vagy a gyógyszer más komponen
se iránti túlérzékenység. Steatorrhoea és felszívódá
si zavarok. 6 év alatti gyermekek kezelése (nincs 
kellő tapasztalat az adagolás és a tartós alkalmazás 
biztonságára vonatkozóan). 

Terhesség (lásd: Figyelmeztetés) 
e Adagolás 

Felnőtteknek a szokásos adag napi 5-30 g. A 
kezelést napi 1 x vagy 2x5 g-al javallt kezdeni. A na
pi adagot egy-két hónaponként (nem gyakrabban) 
5 g-al lehet növelni. A napi 15-30 g-os adagot meg
osztva, étkezési időben javallt bevenni. 

A port soha nem szabad száraz formájában be
venni, mert véletlen belélegzést vagy nyelőcsógör
csöt okozhat! 

A bevétel előtt vízzel vagy más folyadékkal ken 
elkeverni. Ez lehet narancs, paradicsom ital, 
ananászlé vagy egyéb gyümölcslé, tej, üdltó ital. 
Bevehető levessel, tejes gabonapahellyel vagy gyü
mölcspéppel. 

Elkészítés 
Az előírt adagot hozzá kell adni 1 pohárnyi folya

dékhoz és a gyógyszer teljes elkeveredéséig kever
ni kell. (A por nem oldódik.} 

A szénsavas üdítökkel lassan, nagy pohárban 
kell elkeverni. Fogyasztás után a poharat taná
csos kiöblíteni és az öblítő foiyadékot is meginni, 
hogy a teljes mennyiségű gyógyszert bevegye a 
beteg. 

Be tehet venni forró tejhez adott, reggelire fo. 
gyasztott gabonapelyhekkeL Hozzá lehet keverni 
bő folyadékot tartalmazó levesekhez, pépes gyü
mölcsökhöz pl. tört ananász, körte, őszibarack vagy 
gyümölcslevek 
e Mellékhatás 

Leggyakrabban gyomor és bélrendszeri tüne
tek. 

Az optimális LDL-koleszterin csökkentő hatás és 
a gyomor-, bél panaszok minimálisra csökkentése 
elérhető az adag fokozatos növelésével a napi 1-
szer vagy 2-szer 5 g-ról indulva. 

A legfőbb panaszt a székrekedés okozza, ez sú
lyossá válhat és a székletürítés megszünhet. A 
székrekedés enyhe és jól szabályozható, ha a szo
kásos adagolás meltett fokozott a folyadék felvétel 
és rostdús az étrend. Szükség esetén laxánsokat al
kalmaznak. Az adag csökkentése vagy .a kezelés 
felfüggesztése is szükséges lehet. A székrekedés 
súlyosbíthatja az aranyeres panaszokat. 

Kevésbé gyakori mellékhatások: hasi dyscom
fort érzés, böfögés, hányinger, hányás, meteoris
mus és hasmenés. 
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Ritkán peptikus fekély és vérzés, cholelithiasis 
és cholecystitis előfordu!t(Colestid szedésével való 
összefüggés nem bizonyított.) Túlérzékenység, csa
lánkiütés és dermatitis előfordulhat. 

Tartós alkalmazása előidézheti a zsírban oldódó 
A-, O-, E- és K-vltaminok hiányát. 
• Gyógyszerkö!csönhatás 

Anioncserélő gyanta lévén affinitása van az epe
savakon kívül más anionokhoz is. Késlelteti vagy 
csökkenti az egyidejűleg orálisan alkalmazott 
gyógyszerek felszívódását. 

Más gyógyszereket a Colestid bevétele előtt 

legalább 1 órával és utána legalább 4 órával kell 
bevenni, hogy felszívódásukat lehetőleg ne gátolja 
és a gyógyszerkölcsönhatás lehetőségél a lehető 
legkisebbre lehessen csökkenteni. 

- kloroliaziddal és hidroklorotiaziddal együtt 
adva a Colestid jelentősen csökkenti felszivó
dásukat még a tanácsolt idótartamok megtartá
sával is, 

- tetraciklin, furosemid, penicillin G és Hhyroxin 
felszívódását a Colestid jelentősen csökkenti, 

- fenitoin, acetilszalicilsal.(, tolbutamid, clofibrát 
vagy az orális véralvadásgátlók nem okoznak 
gyógyszerkölcsönhatást, 

- digitálisz készítményekkel, pl. digoxin, digi
toxin, együttadva nem egyértelműek az adatok. Te
kintve, hogy a kötődés lehetséges, kezelés alatt és 
után a szérum digoxin és digitoxin szintjét mérni 
kell, 

- propranolollal együtt adva csökkenti a felszívó
dás!. Coleslid kezelés alatt és után a propranelolt 
szedó betegeket gondosan figyelni kell. Hatása 
egyéb béta-blokkolók felszívódására nem ismere
tes. 

-vassal való gyógyszerkölcsönhatásról az ada
tok nem egyértelműek. (Egy 5 évig tartó vizsgálat
ban napi 10-20 g-os Colestid adag nem befolyásol
ta a vér vaskoncer.trációját.) 
e Figyelmeztetés 

Főbb szempontok: 
Colesfid kezelés előtt 
1. Meg kell határozni a hyperlipoproteinaemia tí

pusát. 
2. Diétás étrend bevezetésével és túlsúly eselén 

a súly csökkentésével kell próbálkozni. 
3. Meg kell határozni a szérumkoleszterin és 

triglicerid kiindulási értékét 
Colesfid kezelés alatt 
1. Biztosítani kell a beteg gondos klinikai követé

sét és figyelemmel kel\ kísérni a szérumkoleszterin 
és triglicerid szintet. 

2. Ha napi 5-30 g adaggal a kivánt terápiás ha
tást nem sikerül elérni (a beteggel való jó együtt
működés ellenére és elfogadható mellékhatások 
mellett), akkor kombinált vagy más kezelés jön 
sz ó ba. 

A kezelés elkezdése előtt 6 hónapon át meg kell 
kísérelni diétával és testsűlycsökkentésse! csökken
teni a szérumkoleszterin szintet. Ez az idő rövidebb 
is lehet, ha a betegnek igen magas az LOL-kolesz~ 
terin szintje {225 mg/dl} vagy bizonyított ischémiás 
szívbetegsége .van. A gyógyszeres kezelést a diéta 
mellett kiegészftésképpen kell alkalmazni, a gyógy
szer nem helyettesíti a diétát. Minden rendellenes
séget kezelni kell, mely a hypercholesterinaemiához 
hozzájárulhat. 

A beteg egyidejűleg szedett gyógyszereit mérle
gelni kell abból a szempontból, hogy fokozhatják-e 
a szérum LDL-koleszterin vagy a teljes koleszterin 
szintet. 

Megköti az epesavakat ezért gátolhatja a zsírok 
felszívódását, így megakadályozhatja a zsírban ol
dódó vitaminok, az A-, D-, E- és K-vitamin felszívó 
dását. Tartós alkalmazása a vérzési hajlamot fokoz
hatja a K-vitamin hiányából származó hypopro
thrombinaemia következtében. Ez parenterálisan 
adott K1-vitaminra azonnal reagál és a hypopro
thrombinaemia kiújutását meg lehet akadályozni 
orális K1-vitaminna!. 

A szérumkoleszterin- és triglicerid-szintet meg
határozott időközönként mérni kell a változás köve
tése érdekében. 

Tartós adásakor emelheti a szérumtrig!icerid 
szintet, néhány betegben a koleszterin szint vissza
térhet a kiindulási szintre vagy afölé is emelkedhet 
A megnövekedett triglicerid szint lehet átmeneti 
vagy tartós. 

A triglicerid szint szignifikáns emelkedése szUk
ségessé teheti az adag csQkkentését, a kezelés ab
bahagyását, más gyógy~"zerekkel való kombinált 
kezelést vagy más terápiát. 

Székrekedést okozhat vagy a már meglevő 
székrekedést jelentősen fokozhatja. Ilyenkor az 
adagot csökkenteni kell, mert a székletürítés meg
szúnhet. Különösen óvakodni kell, hogy sympto
más coronaria megbetegedésben székrekedés 
alakuljon ki. 

A biztonság és hatékonyság gyermekekben 
nem tisztázott. 

A gyógyszer biztonságos alkalmazása terhes 
nőknél nem bizonyított. 

Terhességben, szapiatás idején, valamint fo
gamzásképes korban a haszon/kockázat alaposan 
mérlegelendó. 

A Colestidet önálló szerként és más lipid
csökkentő szerekkel együtt lehet alkalmazni. 

Túladagolásra vonatkozóan nincsenek adatok 
A túladagolás legfőbb tünete a bél obstrukciója le~ 
het. A kezelés az elzáródás helyétól és mértékétól 
függ. 

Eltartás. A gyógyszert ellenőrzött 15-30 oc kb
zött kell. tárolni. 
• MeQjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 1596 
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Az acetilszalicilsav cyc!ooxigenase enzim irre
verzibilis acetilálásával gátolja a prosztaglandinok 
szi~tézisét. Thrombocyta-aggregáció _!;lát!?}- anal
getlkus, antipyretikus, antiphlogistikus hatáSU. 

A mikrokapszulázás csökkenti a gastrikus irritá
ció veszélyét. 
e Hatóanyag 

500 mg acidum acetilsa!icylicum mikrokapszulá
zott tab!ettánként. 
• Javallat 

Érbetegségek prophylaxisa: thrombosisveszély 
az artériás érterületen (pl. progrediáló arteriascie
rotikus folyamat kapcsán). 

A vénás területen fennálló thrombosisveszély 
{pl. visszértágulat, műtét kapcsán fellépő thrombo
sis) eselén profilaktikus jellegű alkalmazására, to
vábbá mélyvénás thrombosis kezelésére akkor ke
rülhet sor, ha a beteg sem heparin!, sem Syncumart 
nem kaphat. 

Érbetegségek terápiája: felületes throm
bophlebitis enyhe formál. 

Rheumatikus kórképekben: fájdalom és gyulla
dás. 
e Ellenjavallat 

Szalicilátlúlérzékenység, haemorrhagiás diathe
sis. 
• Adagolás 

Érbetegségekben: vénás és artériás thrombosis 
megelőzésére, felületes thromboph!ebitis kezelésé
re naponta 1/4 tabletta vagy másnaponta 1/2 tablet
ta. 

Rheumatikus betegségekben: felnőtteknek szo
kásos adagja naponta összesen 1,0-3 g {2-3-szar 
1-2 tabi.). Egy adag 6-8 órás időközökben alkal
mazható. Szükség eselén az adag növelhető, de a 
napi 4-5 g-ot ritkán szúkséges túllépni. 
e Mellékhatás 

Gyomor-bél panaszok,- vérzések, túlérzékeny
ség vagy túladagolás esetén acidózis, {.magas" 
légzés stb.). 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- orális anticoagulánsokkal és heparinnal (az 

alvadá~gátló hatás fokozódik). Tartósan súlyos 
thrombosisveszély esetén (pl. múbillentyú beültelés 
után) a Syncumar mellett Colfarit is adható, fokozott 
ellen~rzés mellett; 

avatosan adható: 
- kortikoszteroidokkal (ulcusképzódés, gastroin

testinalis vérzés veszélye fokozódik); 
- fenilbutazonnal és nemszteroid gyulladás

csökkentákkel (az uiceragen hatás fokozódik); 



- szulfanilkarbamid típusú antidíabeticumokkal 
(hypoglycaemizáló hatás erósödik); 

- metotrexáttal {ennek toxicitása fokozódik); 
- spirono\aktonnal, furoszemiddel, szulfinpira-

zonnal (hatásuk csökkenhet). 
e Figyelmeztetés 

A Syncumar. lll. a heparin erós alvadásgátló ha
tását nem pótolja, így ezek alkalmazása elsOdleges 
fontosságú marad mind a thromboembóliák meg
elözésében, mind pedig a kezelésében. Gyomor-és 
nyombélfekély inaktív szakában gondos orvosi el
lenőrzés és a fekélybetegség erélyes belgyógyá
szati kezelésemellett kivételesen alkalmazható. Ter
hesség ideje alatt külőnösen annak korai szakában 
csak szigorúan mérlegelt orvosi javasiatra szedhe
tő. 

A szülés várható terminusa elótti 4 hétben adá
sa kerülendó. Olyan műtétek előtt, amelyekben ma
ximális intraoperatív vérzéscsillapitás szükséges, al
kalmazása kerülendó. 

Colfarit-kezeléskor ép alvadási rendszer eseté
ben a vérzési idő 1-2 perccel meghosszabbodhat 
A prothrombin- (Ouick -) idót az ajánlott adagok ál
talában nem befolyásolják. Az alkalmazásával egy
idejű alkoholfogyasztás fokozhatja a vérzés veszé
lyét. Diabetes esetén szükségessé válhat az orális 
antidiabetikum adagjának újrabeállítása. Egyidejű 

szteroidterápia esetén a szteroidadag csökkentése 
vagy elhagyása után tanácsos a Colfarit mennyisé
gét csökkenteni az acetilszalicilsav-kiválasztás las
sulása miatt. Hosszabb idón keresztül vagy maga
sabb adagokban csak orvosi ellenőrzés me!lett sza
bad alkalmazni. 

A tablettákat egészben, vízzel lenyelve vagy fo
lyadékban való szétesésüket követően, étkezés 
után kell bevenni, majd kb. fél pohár folyadék (pl. 
tej) ivása ajánlatos még. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3542 

Azonos mértékben és tartósan segíti elő a 
gyomor~bél-hasnyálmirigy és a máj-eperendszer 
emésztési funkcióit. 
e Hatóanyag 

120 mg extractum aspergilli oryzae, ezen betOl 
400 NE cellu!ase, 50 NE protease, 850 NE amylase: 
400 mg pancreatis pulvis, ezen belül 13500 NE 
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lipase, 760 NE protease, 13000 NE amylase; 60 mg 
extractum felis tauri siccum, drazsénként 
• Javallat 

Gyomor~, bél-, epe-, máj- és pancreas
betegségekben jelentkező emésztési zavarok, gas
trointestinalis mütétek után, szakatlan vagy nehezen 
emésztheló (főleg zsíros) ételek emésztése, rotha
dásos és erjedéses dyspepsia (teltségérzés, puffa
dás), az emésztés támogatása reconvalescentia, 
idős életkor, korlátozott rágóképesség, diéta esetén. 
8 Ellenjavallat 

Súlyos májműködési zavarok, epeutak elzáródá
sa, epehólyag-empyema, valamint ileus. 
• Adagolás 

Általában 3-szar naponta 1 drazsé a fóétkezé~ 
sek közben vagy után, kevés folyadékkal. Szükség 
esetén az adag emelhető. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K 1632 

A gyomorban és a bélben ható, az emésztést 
elösegltó enzimek kombinációja. 
• Hatóanyag 

120 mg extractum aspergilli oryzaew, ezen belül 
70 NE cel!ulase, 10 NE protease, 170 NE amylase; 
220 mg pancreatis pulvis, ezen belül 7400 NE 
\ipase, 420 NE protease, 7000 NE amylase drazsén
ként 
e Javallat 

Zsír-fehérje~ és szénhidrátemésztési zavarok; 
termentek hiánya a gyomorban, bélben; pankreas-, 
epe-, és májbántalmakat kisérő emésztési zavarok; 
rothadásos és erjedéses dyspepsia. Nehezen 
emésztési ételek: diéta kiegészítése; korlátozott rá
góképesség. Időskori, lábadozási, műtét utáni 
emésztési panaszok. 
e Ellenjavallat 

Súlyos májműködési zavarok, epeutak elzáródá
sa, epehólyag-empyema, valamint ileus. 
e Adagolás 

Fefnóttek és gyermekek számára egyaránt 1-2 
drazsé, étkezés közben, szélrágás nélkü\. Szükség 
esetén az adag emelhető. Hosszas alkalmazás so
rán is jól tolerálható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1631 

CöN.CÓR 5íilmtalllettii(30J<; 1dgx)' 

CONCOR 10 filmtabletta 
· (3óx; 1ÖOx) 

MERCK 

A bizoprolal nagyfokú (31-szelektivitású béta
blockoló, melynek terápiás adagban sem intrinsic 
sympathicomimetikus aktivitása (ISA), sem klinikai
lag jelentős membránstabilizáló tulajdonsága (MSA) 
nincsen. A bizoprolal különösen nagy affinitás! mu
tat a (31-receptorokhoz, de csak igen kismértékben 
hat az erek és bronchusok simaizomzatára, továbbá 
a szénhidrát- és zsíranyagcserére. A (3 -szelektivitás 
a terápiás dózistartomány felett i~ észlelhető. 
Antianginás hatását a szív fekvenciájának és a szív 
contractililásának csökkentésével, ezáltal a szív
izomzat oxigénszükségletének mérséklésével éri e!. 

Maximális antihypertensiv hatása általában két 
hét után alakul ki. 

Antihypertensiv hatásának mechanizmusa nem 
teljesen tisztázott, ebben a szivlrekvencia és perc
térfogat csökkentésén kívül a plazma reninaktiv
itásának mérséklése és központi idegrendszeri ha
tások is szerepet játszhatnak. A bizoprolal több mint 
90%-a felszfvódik; a felszívódás mértéke étkezéstól 
független. Maximális hatását a bevétel után 3-4 órá
val éri el. 

A first-pass effektus <10%; az abszolút bio
hasznosulás kb. 90%. 

Kb. 30.~-b.an kötódik _plazmafehérjékhez. Plaz
mafelezési 1deJe 10-12 óra, ami 24 óránál hosszabb 
hatást biztosít. 

Túlnyomó része (98%) renálisan ürül ki, fele vál
tozatlan formában, fele a májban történő inaktiváló
dás után. Széklettel csak 2%-a távozik. A bizoprotol 
kinetikája linearis, az életkortól független. 
• Hatóanyag 

5 mg, ill. 10 mg bisoprololium fumaricum fi!mtab
lettánként. 
e Javallat 

Hypertonia, coronaria-betegség (angina pec
toris). 
• Ellenjavallat 

Bizoprolal lal szembeni túlérzékenység. Decom
penzá!t szívelégtelenség. Shock. Sick sinus syndro
ma. Sinuatrialis b lock. IL és lll. fokú atrioventricularis 
black. Bradycardia {a kezelés megkezdése előtt 
szívfrekvencia <50 perc). 

Hypotonia_ (systolés érték < 90 Hgmm). Asthma 
bronchiale. Perifériás keringési zavarok elórehala~ 
dott stádiumai. Egyidejű MAO-gátló adása (kivéve 
MAO-B gátló}. 

Terhesség (lásd még Figyelmeztetés). Szopta
tás. Gyermekkor (kellő tapasztalat hiánya miatt). 
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• Adagolás 
Szokásos adagja napi 5 mg, azaz 1 tabi. Concor 

5. Enyhébb esetekben napi 2,5 mg, azaz fél tabi. 
Concor 5 is elegendő. Szükség eselén a napi adag 
1? mg~ra emelhető (napi 1 tabi. Concor 10). Továb~ 
b1 dózisemelés {legfeljebb napi 20 mg-ig), csak ki
vételes esetekben indokolt. 

Enyhe vagy közepes súlyosságú máj-, ilL vese
funkció zavar nem teszi szükségessé -az- atla.-g mó
~o.sítását Azonban súlyos veseelégtelenség (krea
llnln clearance 20 ml/min) és súlyos májfunkció za
var eselén a napi adag a 10mg-ot nem haladhatja 
meg. 

. P;z -~da~olást minden esetben egyedileg, a ha
tastol fuggoen, a pulzusszám, vérnyomás figyelem
bevételével kell beállítani. Amennyiben kifejezett 
bradycardia és/vagy vérnyomásesés lép fel, a keze
lés megszakítása szükséges. 

.. A tablettát reggel, éhgyomorra, vagy reggeli 
kozben, szétrágás nélkül, kevés folyadékkal kell be
venni. 

Szedése nem szakítható meg hirtelen. Az adag 
fokozatos csökkentésével, lassan kell a kezelést 
befejezni. Különösen érvényes ez coronaria beteg
ségben szenvedőkre. Általában tartós kezelésre 
ajánlott. 
e Mellékhatás 

K~lönösen .. a kezelés kezdetén, átmenetileg fá
radtsag, szédulés, enyhe fejfájás, izzadás, alvás
zavar, és psychés zavarok {depressio} fordulhat
nak elő. E tünetek általában enyhék, s rendszerint 
1-2 h~tte! a kezelés megkezdése után megszún
n~k. R1tkán gastrointestinalis panaszok {obstipatio, 
dmrrhoea, hasi fájdalom), és bórreakciók (viszke~ 
lés, flush, bőrkiütés) jelentkezhetnek. Egyes ese
tekb~n fok.ozott _vérnyomáscsökkenést, brady
cardlát atnoventncularis átvezetési zavarokat fi
gyeltek meg. 

A kezelés hatására néha a végtagokban paraes
the.sia észlelhető, ritkán izomgyengeség, izomgör
csök és csökkent könnyelválasztás (kontaktlencsét 
viselők erre ügyeljenek) tapasztalható. A kezelés 
megkezdésekor fokozódhatnak a panaszok claudi
catio intermittens, marbus Raynaud esetében és 
rosszabbodhat a fennálló szívelégtelenség. 

A légutak ellená!lásának növekedése (bron
chosf:J~stikus reakciókra hajlamos betegeknél lég
szomj jelentkezése) a bizoprolal nagyfokú 13 -sze-
lektivitása miatt ritkán fordul e!ó. 1 

A g!ükóztolerancia csökkenése előfordulhat. Az 
esetleges, hypoglycaemiara utaló tüneteket {pl. 
tachycardia) elfedheti {lásd még Figyelmeztetés}. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Tílos együttadni: iv. Ca-antagonistákkal, ill. 
egyéb iv. antiarrhythmicumokkal. 

óvatosan adható együtt: 
- egyéb vérnyomáscsökkentő szerekkel (vér

nyomáscsökkentő hatás nő); 



- reszerpinne\, alfa-metildopával. klonidinnel, 
digitálisszal, guanfacinnal (bradycardia veszélye): 

- klonidinne! (a klonidin szedése csak a Concor 
adagolásának befejezése után néhány nappal 
hagyható abba (hypertoniás krizis veszélye miatt): 

- nifedipin típusú Ca-antagonistákkal (Concor 
vérnyomáscsökkentő hatása nő); 

vagy lassan, i v., a hatás jelentkezéséig adott 
orciprenalinnal kezelhetók. Adható glukagon is 1-
5 mg (legfeljebb 10 mg) adagban. 

Bronchospasmus esetén (3 2-mimetikus bron
chodilatátor (pl._fenoterol, salbutamol) adandó. 

- verapamil- és diltiazem típusú Ca-antago
nistákkal, ill. egyéb antiarrhythmicumokkal (hypoto
nia, bradycardia, vagy egyéb szlvritmuszavar ve

szélye); 
- oralis antidiabeticumok.kal, inzulinnal (hatásuk 

Concor hatására fokozódhat. a Concor elfedheti a 
hypoglycaemia egyes (p\. tachycardia) tüneteit; 

- ergotaminszármazékokkal (perifériás kerin

gészavar súlyosbodhat). 
Egyidejűleg adott más gyógyszerel<, mint pl. a 

rifampicin, a gyógyszert bontó enzimek indukciója 
folytán csekély mértékben csökkenthetik a Concor 
felezési idejét. Az adag módosítása általában nem 
szükséges. Maga a Concor nem indukálja a májen
zimeket Nem á!l fenn kölcsönhatás cimetidinnel. 
Nem kell számolni a Concor és az olyan gyógysze
rel< közti kölcsönhatásokkal, melyek túlnyomóan 
plazmafehérjékhez kapcsolódnak. 
e Figyelmeztetés 

Szedése csak fokozatosan hagyható abba (lásd 
Adagolás). óvatosan, gyakori vércukorellenőrzés 
mallett adható cukorbetegeknek, mert a glukóztole
ranciát ronthatja, az esetleges hypoglykaemia tüne
teit (pL tachycardia) elfedheti. Nagy vércukor
ingadozásokkal járó diabetes mellitus esetén, 
hosszú éhezés után. metabolikus acidosisban csak 
fokozott orvosi ellenőrzés me!lett ádható. 

A kezelés hatására - igen ritkán - a légúti ellen
állás növekedhet. A bronchospasmus hörgtágítók 
(pL salbutamol) adásával megszüntethetó. 

Phaeochromocytomában csak előzetes alfa-blo

kád után adható. 
Befolyásolhatja a járművezető képességet és a 

baleseti veszéllyel járó munka végzését Fokozottan 
érvényes ez a kezelés kezdeti időszakában, készít
ményváltás idején, ill. egyidejú alkoholfogyasztás 

esetén. 
Ha igen kivételes esetben terhességben alkal-

mazzuk, a kezelés ·1deje alatt a magzat szívfrekven
ciáját gondosan ellenőrizni kell, s szedését a szülés 
várható ideje előtt 72 órával be ke\1 fejezni, mivel a 
gyógyszer az újszülöttön bradycardiát, hypotoniát, 
légzésdepressiót, hypoglycaemiát válthat ki. Ha er
re nincsen mód, az újszülöttet az első 48-72 órában 
gondos megfigyelés alatt kel! tartani. 

Mivel a kezelés befolyásolhatja a szív narcosis 
alatti teljesítményét, általános- narcosis elótt az 
anaesthesiológust a Concor szedéséról tájékoztatni 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 4015 (5 filmtab!etta) 

K- 4016 (10 filmtabletta) 

Manahormonális orális fogamzásgátló, amely a 
cetvicalis nyák viszkozitásának nővelésével akadá
lyozza meg a spermiumokátjutását a nyakcsator
nán, másrészt az endometriumra gyakorolt antiim
plantatios hatás, valamint egyes esetekben ovula
tiogátlás révén gátolja a megtermékenyülést 

o Hatóanyag 
0,5 mg aethynodio!um .diaceticum tablettánként. 

o Javallat 
Orális fogamzásgátlás. Elsősorban laktáló nők 

részére és azok számára javallt. akiknek anamnézi
sében thromboemboliás megbetegedés szerepel, 
vagy ösztrogén-túlérzékenység esetén. valamint 40 
év felett, amikor az ösztrogén tartalmú kombinált ké
szitmények szedése nem javasolt. 
o Ellenjavallat 

Terhesség, pubertás, súlyos májbetegség vagy 
annak anamnézise, amennyiben a májfunkciós vizs
gálatok eredményei nem normalizálódtak, 
Dubin--Johnson-syndroma, Rotor-syndroma, anam
nézisben cho!estatikus terhességi icterus. 

Kóros elhízás, depressio zsíranyagcsere zava
rok. Nem diagnosztizált hüvelyi vérzés, súlyos pruri
tus vagy herpes gestaticnis anamnézise a terhes
ség vagy szteroid használata alatt. 
o Adagolás 

Az elsó tabletta bevételének időpontja a men
struatios ciklus első napja, a továbbiakban napi 1 
tablettát kel\ szedni folyamatosan minden nap {men
struatiok idején is) azonos napszakban (lehetőleg 
este) mindaddig, amíg a fogamzásgátlás biztositá
sa kívánatos. A havi vérzések a folyamatos szedés 
alatt is többnyire rendszeresek. Ha a tabletta bevé
tele egy napon elmarad, azt a legrövidebb időn be
lül pótolni kelL Nem tekinthető folyamatosnak az 
ovulatiogátlás, ha a tabletta bevétele között 36 őrá
nál hosszabb idő telik el. 
• Mellékhatás 

A kúra kezdetén esetleg jelentkező gastrointesti-

kell. 
Túladagolás tünetei (ríagyfokú bradycardia 

és/vagy vérnyomásesés) 0,5--2 mg iv. atropinnal, 

nalis tünetek, émelygés, hányinger, hányás, mellfe
szülés a folyamatos kezelés során rendszerint csök
kennek. vagy megszűnnek. Testtömeg-növekedés 
vagy csökkenés egyaránt előfordulhat. 
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Számolni kell a glükóz toleranciával. fejfájás 
hangulatingad?zás, .fáradékonyság, epekópana~ 
s~o~, cholestat1kus sargaság,_ bizonyos hüvelyi fer
to~e~ek (pl. candidiasis); exanthema, lábikragörcs, 
a hb1dó :negváltozása előfordulhat. A kezelés során 
esetl~g Jelen,tkező enyhe, pecsételő vérzés nem in~ 
d?kolja a kura megszakitását Erősebb áttöréses 
verzés esetén a tabletta szedésétabba kell hagyni 
és. nógyógyászati vizsgálatot kel! végezni. A vizsgá
lati eredménytól függően folytatható a kúra. 

Alkalmazását fel kell függeszteni: 
- terhesség esetén; 
- thrombosis, embolia, thrombophlebitis jelent-

kezése; 
- cerebrovascularis zavarok· 
- szívinfarctus; ' 
- retina thrombosis; 

. - látóképesség romlása. exophtha!mus. diplopia 
Jelentkezése; 

- ism~tlódó hosszantartó fejfájás; 
- krón1kus, hosszantartó súlyos egyéb megbete-

gedés esetén. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

~at~sfokát - enzi~indukció révén _ néhány 
egyl~eJuleg szedett gyogyszer (pl. rifampicin, feno
bar?l~al~származékok, fenitoin, széles spektrumú 
ant1b10t1cumok, szulfonamidok, pirazolon-szár
~azékok) csökkentheti (áttöréses vérzés) vagy fel
fuggesztheti. 
• Figyelmeztetés 

Thro~boemboliás elváltozások, epilepsia, 
hypertonl.a, depressió~al járó psychiátriai kórk:épek, 
enyhe dla.betes melhtu}"; nagyobb myoma uteri. 
~as_top~th1a esetén alká.lmazása nagyobb körülte
kintest mdokol. A dohányzás a mallékhatások eló
ford~tását és súlyosságát fokozhatja. 

Evenkénti nőgyógyászali onkológiai ellenőrzés 
ajánlatos. 1 

~asm.ené~ és hányás esetén - az akadályozott 
felsziV~das m~att- a fogamzásgátló hatás átmeneti
leg szunetelhet. Ezért rendelésekor mindazon inter
c~rrens betegségek figyelembe veendők, amelyek 
h~nyással, hasmenéssei járnak. Elhúzódó, tartós 
dl~rrhoea vagy hányás a szedés felfüggesztését és 
m.as ha~yomanyos védekező módszer alkalmazá
sat tesz1 szükségessé. 

A. magzat védelme érdekében a tervezett ter
hesseg előtt 3 hónappal a tabletták szedését taná
cso.s a?bahagyni és más nem hormonális védeke
zési modszerhez folyamodni. 

Hosszú ideig tartó megbetegedések esetén és 
n~gy~bb műtétek előtt (hosszabb idejű immobilizá
Ció m18tl is) a szedését fel kell függeszteni. (Ajánla
tos a tervezett mútét előtt hat héttel.) 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés~ + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3469 
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•- Hatóanyag 
0,008 g heparinum natricum· ·(12U NE/mg) 

0,20 g allantoinum, 2 g extractum cepae fluidu~ 
vizoldékony, zslrmentes hidregélben (20 g) tubu
sonként Konzerválószer: 0,03 9 metil·p-hidroxi
benzoát. Az 50 g-os tubus 2,5-szeres mennyiséget 
tartalmaz. 
e Javallat 

. Mozgást korlátozó, kelaid-szerű mútéti, amputá
Ciós, égési és baleset következtében létrejött h egek 
kezelése. Izületi merevséget okozó hegesedések 
(pl. Dupuytren~ontracturában az ujjak mozgáskor
~átozottsága mlatt). Sérülésból származó (traumás) 
1ncontracturák. Hegzsugorodások. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység 
e Adagolás · 

Naponta tö~bször a hegszövetbe bectörzsölni 
amig a gélt .a bor be nem szfvja. VaStag, régi hegek 
esetében éJszaka kötéssel rögzíthetö a gél a heg 
felszfnén. Minél kiterjedtebb és durvább a heg vagy 
a_ c~ntractura, annál hosszabb a kezelés: több hét
tol tobb ~óna~ot vehet igénybe. Friss hegek kezelé
se a sérulés, 11!etve a mútét után néhány nappal _a 
sebzáródás után - megkezdhetó. A lágy, új szdvet
re a ~élt vékonyan és finoman kell felvinni. Erős hi· 
degtol, UV-fénytól a kezelt terület védendő 
• Mellékhatás . · 

Ritkán lokális bórreakció. 
Eltartás: szobahómérsékleten, 

• Megjegyzés: + vn 
• Törzskönyvi szám: K-1640 

Ce_ntrá!i~an hB:tó, szintetikus opioid, erős fájda· 
lomc~1llap1to. Orálisan több, mint 90%-a szívódik fel 
csekely . mértékű first-pass metabolizmusal. A 
res~orbc1ós felezési ideje kb. 0,6 óra. Az eloszlá . 
fáz1s felezési ideje, t112a kb. 0,8 óra. SI 



A tramadai és metabolitjai a veséken keresztül 
eliminálódnak. Az eliminációs felezési idótartamuk, 
t
112 

~. analgetikus gyógyszerszint esetén emberben 

~%~~6~ . 
Abszolút biohasznosulása igen kedvező, orall-. 

san 68%, a rektálisan kb 79%. 
e Hatóanyag 

50 mg, ill. 100 mg tramadelium chioratum (1 ml
es, ill. 2 ml-es) ampullánként; 50 mg tramadaiium 
chioratum kapszulánként; 1000 mg tramadelium 
chioratum (10 ml) üvegenként (20 csepp=0,5 ml=50 
mg hatóanyag); 100 mg tramadaiium chioratum kú
ponként. 
e Javallat 

Közepes és erős, akut és krónikus fájdalmak, 
valamint fájdalommal járó diagnosztikus és terápiás 
beavatkozások. 
o Ellenjavallat 

Akut alkohol, altató, fájdalomcs"illapító és pszi
chotrap gyógyszerek okozta mérgezések. 
e Adagolás 

A fájdalom erőssége alapján individuális. 
fnj.-ban az egyszeri adag felnőtteknek és 14 év 

feletti fiataloknak általában 50-100 mg i v. {\ass an 
fecskendezve vagy infúzióban), 1-2 amp. im. vagy 
sc. (50-100 mg). 

1 év feletti gyermekeknek 1-2 mg/ttkg. 
Per os egyszeri adag feln6tteknek és 14 éven fe

lülieknek általában 1 kapszula (50 mg); vagy 20 
csepp (50 mg) kevés folyadékkal, vagy cukorra 
cseppentve. Amennyiben a hatás nem kielégitő, 
úgy 4G-60 perc után az egyszeri adag megismétel
hető. 

Gyermekeknek 1 éves .kor fölött 1-2 mg/ttkg 
(1 csepp = 2,5 mg). . , 

A végbélkúp egyszeri adagja felnőtteknek 1 kup, 
ami egy nap alatt legfeljebb 3-szor ismételhető. 

Bármely gyógyszerformából felnőttek részére a 
napi adag - szükség esetén - legfeljebb összesen 
400 mg-ig emelhető. 
e Mellékhatás 

Izzadás, szédülés, bizonytalan rosszullét, há
nyás, szájszárazság, fáradékonyság, kábultság. 

Ritkán a keringés szabályozásának kisebb za
vara (fokozott szívdobogás, bizonytaianságérzés, 
collapsus főleg átló testhelyzetben). 

Igen ritkán gastrointestinalis panaszok, obstipa
tio, hányinger, hányás, bőrtünetek. 

Nemkivánatos hatások különösen a beteg foko
zott fizikai megterhelésekor lépnek feL 

Légzésdeprimáló hatását eddig nem tapasztal
ták, bár nagy adagok és/vagy más központi ideg
rendszeri gátiászerek egyidejű adása me!lett nem 
zárható ki. -
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Olyan betegnek, aki MAO-gátlót kap, ContramaJ 
nem alkalmazható. 

A kózR.onti idegrendszerre ható más szerekkel 
együtt adva a központi hatás erősödik. Tranquillán
sokkal történő kombinációban a fájdalomcsillapító 
hatás fokozódása várható. 
e Figyelmeztetés 

Csökkent vese-, ill májfunkció esetén-főleg kró
nikus fájdalmak kezelése során·- az adagokat csök
kenteni, ill. az adagolási intervallumokat növeini ke!!. 
Tartós alkalmazása esetén gyógyszerfüggöség ala
kulhat ki, ezért a terápia időtartama csak az éppen 
szükséges legyen. 

Alkalmazásának és a psychomátoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartania alatt jár
múvet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos! 

Alkalmazásának, il!. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani! 

Terhesség alatt csak szigorú _indikáció felállítása 
mel!ett adható. 

Szoptatás ideje alatt történő alkalmazás esetén 
figyelembe kell venni, hogy az adag kb. O, 1 %-a át
megy az anyatejbe. 

Opiátérzékeny betegeknek a gyógyszer csak fo
kozott óvatossággal adható. · . 

Eltartás: szobahómérsékleten, 30 °C alatt. 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1854 (50 mg injek
ció);K- 1855 {100 mg injekció); K- 1856 {kapszu
la); K -1857 (csepp); K- 1858 (kúp) 

A készltmény hatóanyaga valproinsav, amely te
lített, egyszeresen elágazó zsírsav és ezáltal külö~
bözik a többi, gyűrűs szerkezetú antiepilepticumtoL 
Állatkísérletekben kitűnt jó anticonvulsiv hatásával 
és alacsony toxicitásávaL 

A valproinsav farmakológiai támadáspontja va
lószinűleg a gamma-aminovajsav {GABA) anyag
cseréje. 

A glutaminsav-dekarboxiláz aktiválása és a 
GABA-transzaminéz gátlása révén erősen nó a 
GABA mennyisége a synapto.somákban és az inter
synaptikus résben. A GABA gátló neurotransmit
terként gátolja a görcsaktivitás kiterjedését. 

A hatóanyag a gyomornedveknek ellenálló kap
szulából csak a vékonybélben válik szabaddá és ott 
szívódik fel. A legmagasabb plazmaértéket a be
adás után 2-3 órával mérték. Az egyidejűleg elfo
gyasztott tápláléknak nincs hatása a felszívódott 
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anyag mennyiségére. Az egyensúlyi (steady state) 
plazmaszint a dózisintervallumtól fűggóen 2-4 nap 
után á fl be a terápiás tartományban 50-1 oa mg/1 
(kb. 300-600 mikromol/1) szinten. A valproínsav 
80-95%-a· plazmafehérjéhez kötődik. A liquorkan
centráció arányos a szabad hatóanyaghányaddaL 

A beadott mennyiségnek csak 1-3%-a választó
dik ki változatlanulavesén keresztül. A legnagyobb 
része a májban glukuronsawal konjugálódik ill. oxi
dálódik. A plazma felezési idő egyénektől függően 9 
és 16 óra között változik. 
• Hatóanyag 

150 mg, 300 mg acidum valproicumot tartalmaz 
kapszulánként. 
e Javallat 

Primer generalizált rohamok: pyknolepsiás 
absence-ek, myoclonusos astatikus rohamok 
(Lennox-Gastaut-syndroma), impulsiv petit mal 
(myoclonusos petit mal rohamok), grand mal (ébre
dési tipusok, fotosensibilis formák) 

Parciális {focafis) rohamok, különösen secunder 
generalisatioval járó symptomás rohamok, materos 
rohamok (Jackson roham, adversiv rohamok), psy
chomotoros rohamok. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység, máj- ill. hasnyálmirigyműködés 
zavara, haemorrhagiás diathesis. 

Óvatosan a/kafmazható az alábbi esetekben: 
-lezajlott máj- és hasnyálmirigy megbetegedés 

vagy csontvelőkárosodás; 
- vesefunkciós zavarok; 
- congenitalis enzimdefektusok; 
-súlyos epilepsiás r9hamok; 
-szellemileg visszamaradt gyermekeknél; 
- két éven aluli gyermekeknél {mivel májkárosa-

dásra kOlönösen érzékenyek); 
-terhesség és szoptatás. 
Állatkísérletekben bizonyftották, hogy a valproin

sav teratogén hatással rendelkezik. Ezért terhesség 
esetén a valproinsav lehető legalacsonyabb adagját 
kell alkalmazni. Egyéb antiepilepticumokkal való 
kombináció lehetőleg kerülendő. 

A terhesség első három hónapja alatt nem sza
bad valproinsav terépiát elkezdeni. Amennyiben a 
terhes nő valproinsav . terápiában részesül, a 
gyógyszer szedését nem szabad abbahagyni. (A 
rohamok száma emelkedhet vagy az anya és gyer
meke számára okozhat életveszélyes status epilep
ticust.) Valproinsav-plazmaszint ellenőrzés {terápi
ás tartomány} szükséges. A szoptatás leállítása 
ajánlatos. 
• Adagolás 

Az adagot több részletben kell adagolni. 
A kezelés kezdetekor napi 15 mg/ttkg. Az adag 

hetenként5-10 mg/ttkg-mal emelhető, amíg a 30 
mg/ttkg-ot el nem érik. Ha a beteg már szedett anti
convulsivumot, a másik szer fokozatosan csökken
tendő. 
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A terhesség 40. napjáig alacsonyabb adagokat 
kell adni {15-20 mg/ttkg). Az egyéb gyógyszerekkel 
való kombinációt kerülni kell. 
e Mellékhatás 

Viszonylag ritkán lépnek fel, fáként 100 mg/1 
plazmakoncentráció felett ill. kombinált terápia 
esetén. 

A leggyakoribb mellékhatások gastroí.otestinalis 
zavarok. Hányinger, hányás és anorexia főleg a ke
zelés kezdetén jelentkezik és a megfelelő dózis be
állítása után megszúnik, ill. akkor, ha a bevétel étke
zés közben vagy étkezés után történik. Étvágyfoko
zódást, súlynövekedést gyomorfájdalmakat, gyo
morgörcsöt hasmenést és székrekedést is leírtak. 

Ritka melfékhatások: aluszékonyság, szédülés, 
fejfájás, depressios hangulat, agressio, akaratlan 
mozgások, hyperactivitás, tónusos görcsök, ataxia, 
nystagmus, diplopia, zavart állapot, stupor és 
coma, melyeket esetenként néhány nappal a terápi
ás plazmaszint elérése után figyeltek meg, és psy
chésen már előzőleg sérült betegeknél paradox ha
tásra enged következtetni. 

Haematologiai változások: thrombocytopenia, 
thrombocyta aggregatiós zavarok, neutropenia, 
lymphocytosis, hypofibrinogenaemia és a legrit
kább esetben anaemia és csontvelő-depressio. 

Megfigyeltek továbbá hyperammonaemiát, a 
glicin szérumszintjének növekedését, valamint szé
rum karnitinszint csökkenés!. 

A bőr allergiás elváltozásai rendkívül ritkán for
dulnak elő. Egyes esetekben megfigyeltek 
petechiálls vérzéseket, haematomára való hajlamot 
és múló hajhullást. 

Nagyon ritkán írtak le súlyos májkárosodást 
mely nem dózisfüggő és a kezelés első hat hónapja 
során jelentkezhet 

Reye-syndromához hasonló állapotot is leírtak. 
Gyakran változnak a terápia során a májfunkci

ós paraméterek {GOT, GPT, LAP, gamma-GT, alkali
kus foszfatáz, bilirubin szint emelkedése}, a megfe
lelő dózis beállítása után azonban normalizálódnak. 

A májkárosodás klinikai tüneteinek észlelése 
esetén {recidiváló epigastriális fájdalmak, hányás, 
étvágytalanság, fáradtság, gyengeség, icterus, 
ascites, encephalopathia hepatica, a kezelést azon
nal abba kell hagyni. 

Nagyon ritka esetekben megfigyeltek hasnyál
mirigy megbetegedéseket {akut pancreatitis) ma
gas szérumamiláz és -lipáz értékekkel és fentiekkel 
hasoAló panaszokkal. 

Oedema, menstruatios zavarok, valamint galac
torrhoea is előfordulhatnak. 

Túfadagolás 
Akut túladagolás comához, reflexkieséshez és 

központi légzésdepressiohoz vezet. Ennek terápiá
jaként gyomormosással, aktív szén adagolásával és 
haemoperfusioval lehet próbálkozni. A respirá
torkezelés intenzív orvosi felügyeletet igényel. 



Egy köztemény szerint a Naloxont eredménye

sen alkalmazták ellenszerként 

0 Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
- fenitoinnal, fenobarbitallal és diazepammal (a 

valproinsav kiszorítja óket a plazmafehérj~ kö~ésb.ól; 
ezzel szabad szérumszintjüket megnovell, dJa
zepam esetében annak met?b?liz~usát i7 gátolja), 

- primidonnal (szérumsz1nt]e növ~kedJk), 
- etoszuximiddel (hatása fokozódik), . . 
- karbamazepinne! (valproinsav szérumsz1nt]ét 

csökkentheti vagy növelheti), 
- klonazepammal (absence-állapot kialakulása), 
- neurolepticumokkal, antidepressiv szarekkel 

(centrális depressiv hatásu~ fokozódik), . . 
- thrombocytaaggregatiO gátlókkal {acetJiszah-

cilsav), (t · 
- szalicilátokkal - fáként gyermekeknél - OXI· 

kus valproinsav vérszint jöhet létre a sz~rumfehér
jekötésből való kiszorítása és metabollzmusának 

módosítása révén), . 
- hepatotoxikus gyógyszerekkel (a valpro1nsav 

májkárosító hatása fokozódhat). 
e Figyelmeztetés _ . 

Több anticonvulsiv szerre\ történo komb1nált ke
zelés eselén ügyelni kell a szérumszint pontos beál

lítására (drug monitoring). . , 
Alkalmazásának és a psychomotoros telle.~lt

ményt befolyásoló hatásán~k időtarta~a alatt Jar
művet vezetni, vagy baleseti veszéllyel Járó munkát 
végezni tilos! Ez a hatás különőSen alkohol!?l kon::
binálva jelentkezik, ezért az alkoholfogyasztas keru-

lendó. . 
zavaró hatások laboratóriumi vizsgalatok. ese

lén: Mivel a valproinsav ketonszerú metabolltokká 
bomlik le, a diabeteses be.tegek~él , keton
meghatározás céljából végz~tt vizeletvizsgalat h~
mis pozitiv eredményt adhat. A pl~makon~ent~~CI
ótól függően a valproinsav kiszont1a a paJzsmmgy 
hormonokat a fehérjekötésból és azok gyors me.ta
bolizmusát eredményezi. így pajzsmirigy-funkcló.s 
vizsgálatoknál tévesen felmerülhet a hyperthyreoSIS 

gyanúja. . 
Kü/6nleges óvórendszabályok a biztonságos al-

kalmazás érdekében: 
A kezelés megkezdése előtt az adag emelése 

esetén, majd ezt követően két ha~ont~ r:r'áJfunk~iós 
próbát, véralvadásvizsgálatot (verzés1 1do. ?Uick
próba, plazmafibrinogén, thron:bocytaszam, a 
thrombocytaaggregáció kontroi!Ja, _thrombelas
togram) szérumamiláz és -lipáz VIzsgalatot kell vé-

gezni. .. 
Hypofibrinogenaemia va?y vé!al~ad~Sl zavarok 

fellépése esetén, a transzam1náz ert~k haroms:oros 
megnövekedése, ill. alkalikus foszfat~z e~ a 
szerumbilirubin értékek növekedésekor, ill. to~a~~s 
hepatitis első tüneteinek)~le~tkezésekor (patol~~1as 
laboreredmények és klin1ka1 symptomák egyuttes 

fellépése) a kezelést azonnal le kelt állítani. A tra~
szamináz érték egyedüli növekedése esetén, m~J
funkciós próba és véralvadási értékek kontrollJa 
me!lett csökkenteni kell az adagot. 

A hasnyálmirigy.funkciós vizsgálatokat (~il~, 
lipáz) a valproinsavas kezelé~ meg.kezd~se elott es 
közben is ismételten el kell vegezm, elsosorban ak~ 
kor ha bizonytalan epigastria!is panaszok, szerv1 
kár~sodásra utaló vagy vérzéses tünetek lépnek fel. 
A pancreatitis tüneteinek első jeleinél (kóros laborér
tékek klinikai tünetekkel együtt) a kezelést azonnal 
abba,kell hagyni. Tanácsos a vesefunkció, vala~mint 
a szérum ammóniaszintjének rendszeres ellenorzé-

se. A beteg figyelmét fel kell hivni, hogy gyomortáji 
panaszok, haspuffadás, étvágytalanság, h_ányá_s, 
fokozott fáradságérzés, gyengeség, vagy borelval
tozások jelentkezése esetén azonnal orvoshoz kell 

fordulnia. 
Sebészeli vagy fogorvosi beavatkozás esetén 

az esetleges fokozott vérzési hajlamot figyelembe 

kell venni. 
A valproinsavas kezelés hirtelen leállítása a ro

hamok gyakoriságát növelheiL 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyviszám~K-1112(150mg) 

K-1113(300mg) 

A készítmény hatóanyaga valproinsav, amely te
lített,egyszeresen elágazó zsfrsav é~ e~ált~l külön
bözik a többi, gyűrűs szerkezetű antlepJieptlcumtól. 
Állatkísérletekben kitűnt jó anticonvulsiv hatásával 

és alacsony toxicitásávaL 
A valproinsav psychotrop hatása a psyc~o~o

toros koordinációs-képesség és a koncentraCIÓS-

képesség javításában nyilv~n~l.meg. , . 
A valprolnsav farmakolog1a1 támapaspontj8 va

Jószínüleg a gamma-aminovajs~v. (GA~~) an~ag
cseréje. A glutaminsav-dekarbo~llaz akt1~alása ~sa 
GABA-transzamináz gátlása revén ero_sen ~o a 
GABA mennyisége a synaptosomákban es az mte_r
synaptikus résben. A GABA gátló . neurc:tr~nsmlt
terként gátolja a prae- és postsynaptikus k1sulést és 
ezzel gátolja a görcsaktivitás kiterjedését. 
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A hatóanyag a gyomornedv~~nek ellenál~ó _kap
szulából csak a vékonybélben val1k szabedda es ott 
szívódik fel. A legmagasabb plazmaértéket a be
adás után 2-3 órával mérték. Az egyidejűleg elfo
gyasztott tápláléknak nincs hatása a felszívódott 

anyag mennyiségére. Az egyensúlyi (steady state) 
plazmaszint a dózisintervallumtól függóen 2-4 nap 
után áll be a terápiás tartományban 50-100 mg/1-es 
(kb. 300-600 J..lmol/1) szinten. A valproinsav 
80-95%-a Rlazmafehérjéhe_z kötódik. A liquorkan
centráció arányos a szabad hatóanyaghányaddaL 

A beadott mennyiségnek csak 1-3%-a választó
dik ki változatlanul a: vesén keresztül. A legnagyobb 
része a májban glukuronsawal konjugálódik ilL oxi
dálódik.A plazma felezési idő egyénektől függóen 9 
és 16 óra között változik. 
8 Hatóanyag 

500 mg acidum valproicum kapszulánként. 
e Javallat 

Primer generalizált rohamok: 
- petit mal pyknoleptikus absence-ok, myo

clonusos astatikus rohamok (Lennox-syndroma); 
impulsive petit mal (myoclonusos petit mal roha
mok) 

- grand mal (ébredési típusok, fotoszenzibilis 
formák). 

Parciális (fokális) rohamok, különösen a secun
der genera!isatioval járó komplex symptomás roha
mok (Jackson roham, adversiv rohamok), psy
chomotoros rohamok. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység, máj- ill. a hasnyálmirigy
működés zavara esetén Convulex-et nem szabad 
bevenni. 

óvatosan alkalmazható az alábbi esetekben: 
- lezajlott máj- és hasnyálmirigy megbetegedés 

vagy csontvelőkárosodás, 
- haemorrhagiás dyathesis. 
-vesefunkciós zavaro~' 
- congenitális enzimdefektusok, 
-súlyos epilepsiás rohamok, 
- szellemileg visszamaradt gyermekeknél, 
-két éven aluli gyermekeknél (mivel májkárosa-

dásra különösen érzékenyek), 
- terhesség és szoptatás. 
Állatkísérletekben bizonyították, hogy a valproin

sav teratogén hatással rendelkezik. Ezért terhesség 
esetén a valproinsav lehető legalacsonyabb adagját 
kell alkalmazni. Egyéb antiepilepticumokkal való 
kombináció lehetőleg kerü!endő. 

A terhesség első három hónapja alatt nem sza
bad valproinsav terápiát elkezdeni. 

Amennyiben a terhes ná valproinsav terápiában 
részesül, a gyógyszert nem szabad abbahagyni. (A 
rohamok száma emelkedhet vagy az anya és gyer
meke számára okozhat életveszélyes status epilep
ticust.) Valproinsav-plazmaszint ellenőrzés (terápiás 
tartomány) szükséges. 

A szapiatás leállítása ajánlatos. 
• Adagolás 

A Convulex 500 mg kapszulát azoknál a val
proinsavra beállitott betegeknél alkalmazzák, akik
nél nagy adagokra van szükség, valamint esti ada-
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golásnál, hogy reggel még biztositva legyen a terá
piás vérszint. 

Az általános napi adag 30 mglttkg. 
Az átlagos napi adag fiatatoknál és feln6tteknél: 
32-50 ttkg esetén 1-3 kapszula 
S0-90 ttkg esetén 3-5 kapszula. 
A napi adagot általában ajánlatos több részben 

adago!ni. _ _ __,_-_ 
Valproinsawal folytatott manaterápia esetén a 

teljes napi adagot egy esti adagként is eló lehet írni 
(max. 15mglk:glnap adagig). 

A kapszulát étkezés alatt vagy után szétrágás 
nélkü! folyadékkal kell bevenni. 

A kezelés folyamán ajánlatos rendszeres vér
szint vizsgálatot végezni. 

A már kezelt betegeknél az e!ózöekben alkalma
zott antiepilepticus gyógyszert fokozatosan csök· 
kenteni kelL 

Túladagolás 
Akut túladagolás comához, reflexkieséshez és 

központi légzésdepressiohoz vezet. Ennek terápiá
jaként gyomormosással, aktfv szén adagolásával és 
haemoperfusioval lehet próbálkozni. A respirá
torkezelés intenzív orvosi felügyeletet igényel. 

Egy közJemény szerint a Naloxont eredménye
sen alkalmazták ellenszerként 
• Mellékhatás 

Jól tolerálható készítmény. 
Mellékhatások csak ritkán lépnek fe!, fáként 100 

mg/1 plazmakoncentráció felett ill. kombinált terápia 
ese té n. 

A Jeggyakoribb me!lékhatások a gastrointesti
nalis zavarok. Hányinger, hányás és anorexia főleg 
a kezelés kezdetén jelentkezik és a megfelelő dó· 
zis beállítása után megszúnik, ill. akkor, ha a bevé
tel étkezés közben vagy étkezés után történik. Ét
vágyfokozódást, súlynövekedést, gyomorfájdalma
kat gyomorgörcsöt, hasmenést és székrekedést is 
leírtak. 

Ritka mel!ékhatások 
Aluszékonyság, szédülés, fejfájás, depressiós 

hangulat, agressio, akaratlan mozgások, hyperac
tivitás, tónusos görcsök, ataxia, nystagmus, dip!o
pia, zavart állapot, stupor és coma, melyeket ese
tenként néhány nappal a terápiás plazmaszint el
érése után figyeltek meg, és psychésen már előzó
leg sérült betegeknél paradox hatásra enged követ
keztetni. 

Haematológiai változások 
Thrombocytopenia, thrombocyta aggregatiós 

zavarok, neutropenia, lymphocytosis, hypofibrino
genaemia és a legritkább esetben anaemia és 
csontveló-depressio. 

Megfigyeltek továbbá hyperammonaemiát. a 
glicin szérumszintjének növekedését, valamint szé
rum karnitinszint csökkenés!. 

A bór allergiás elváltozásai rendkívül ritkán for
dulnak eló. Egyes esetekben megfigyeltek pete-



chiális vérzéseket haematomára való hajlamot és 
múló hajhullást. .. 

Nagyon ritkán írtak le súly?s m~]karosodá~t, 
mely nem dózisfüggö és a kezeles elso hat hóna~Ja 

hormont a fehérje kötésból és gyors metabolizmust 
eredményez, így pajzsmirigy funkciós _vizsgál~~ok
nál tévesen felmerülhet a hyper-thyreo_s1s gy~nuJa. 

Különfeges óvórendszabályok a b1ztonsagos al

kalmazás érdBkében: 
során jelentkezhet. . • 

Reys-syndromahoz haso.nl? á\la~otot ts l~trtak .. 
Gyakran változnak a terapta soran a máJfunkct_

ós paraméterek (GOT. GPT, LAP, gan;ma-GT, alkali-
kus foszfatáz, bilirubin szint emelkedese): a. megfe
lelő dózis beállítása után azonban n~rmaltz.alódn.ak. 

A májkárosodás klinikai tünetetnek esz_lelese 
esetén {recidiváló epigastriális fájdalm~k, ~anyás, 
étvágytalanság, fáradtság, g_yengeseg, tcterus, 
ascites, encephalopathia hepattca) a kezelést azon
nal abba kell hagyni. . . 

Nagyon ritka esetekben megftgyeltek ~-asnyal
mirigy megbetegedéseket (ak~t panc~eatttts~ ma
gas szérumamiláz és lipáz értekekkel es fentlekkel 
hasonló panaszokkal. . 

Oedema, menstruatios zavarok, valammi galac-
torrhoea is előfordulhatnak. 
8 Gy6gyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
_ fenitoinnal, fenobarbitallal és diaz~pa~n;al ~a 

valproinsav kiszorítja öket a plazmafehéfJ~ ko~esb?l, 
ezzel szabad szérumszintjüket megnöveli, ~ta
zepam esetében annak metabolizmusát is. gátolja), 

_ pirimidonnal {szérumszintje növ?kedtk), 
_ etoszuximiddel (hatása fokozódik), . . . 
_ karbamazepinnel (valproinsav szérumsztntjet 

csökkentheti vagy növelheti), . . 
_ klonazepammal {absence-állapot ktalakulasa), 
_ neurolepticumokkal, antidepressiv szerekkel 

{centrális depressiv hatásuk fokozódik), . . 
_ thrombocytaaggregatio gátlókkal {acettlszalt-

cilsav), 1 (t · 
_ szalicHátokkal - főként gyermekekné - oxt-

kus valproinsav vérszint jöhet létre a sz~rumfehér
jekötésből való kiszorítása és metaboltzmusának 
módosítása révén), . 

- hepatotoxikus gyógyszerekkel (a valprolnsav 
májkárosító hatása fokozódhat). 
e Figyelmeztetés . _ . . 

Több anticonvulsiv szerrel történo kombtnalt ke
zelés esetén ügyelni kell a szérumszint pontos beál
lítására (drug monitoring). . . 

Alkalmazásának és a psychomotoros teiJe_s,tt
ményt befolyásoló hatásán~k időtartan:-a alatt Ja~
müvet vezetni, vagy balesett veszéllyel Járó munkat 

végezni tilos! . . 
Ez a hatás különösen alkohollal kombtnál~a je

lentkezik ezért az alkoholfogyasztás kerülendo. 
Zava;ó hatások laboratóriumi vizsgálatok_ ese

tén: Mivel a valproinsav ketonszerú metabohtokká 
bomlik le, a diabeteses b~tegek~él keton
meghatározás céljából végzett vtzeletvtzsgála~ h~
mis pozitív eredményt adhat.. A pl~mako~cen~r~ct
ótól függően a valproinsav kiszont]a a paJzsmmgy-

A kezelés megkezdése előtt az adag _eme!~~e 
esetén, majd ezt. követően két havont~ ~áJfunk~IOS 
próbát, véralvadásvizsgálatot {vérzési 1do, ?UICk
próba, plazmafibrinogén, thro~bocytaszam, a 
thrombocytaaggregatió kontrollja. thromboela~
togram) szérumamiláz és -lipáz vizsg~tatot kelt ve-

gezni. . . 
Hypofibrinogenaemia va~Y. véralvadasi zavarok 

fellépése esetén, a transzam1n~z érték háromsz_oros 
megnövekedése, ill. az alkalikus foszf~táz e~ a 
szérumbilirubin értékek növekedésekor, til. toxtkus 
hepatitis első tüneteinek jele_n~ke~ésekor 
{pathologiás laboreredmények és kltntkal symp
tomák együttes fellépése) a kezelést .. ~o~nalle kell 
állítani. A transzamináz érték egyeduh növekedése 
esetén, májfunkelás próba és véralvadási értékek 
kontrollja mellett csökkenteni kell az adagot. .. 

A hasnyálmirigy funkció$ vizsgálatokat (amtla_z, 
lipáz) a valproinsavas kezelés megk_ezdé:'e elott 
és közben is ismételten el kell végezni, elsosorban 
akkor ha bizonytalan epigastrialis panaszok, szer
vi kár~sodásra utaló vagy vérzéses tünetek lépnek 
fel. A pancreatitis tűneteinek első jel~inél {kóros la
borértékek, klinikai tünetekkel egyutt) a kezel~st 
azonnal abba kell hagyni. Tanácsos a vesefunkctó, 
valamint a szérum ammóniaszintjének rendszeres 

ellenőrzése. 
Sebészi vagy fogorvosi beavatkozás esetén az 

esetleges fokozott vérzési hajlamot figyelembe kell 

venni. , • 
A valproinsavas kezelés hirtelen \eá\htása a ro-

hamok gyakoriságát növelheti. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1522 

A készítménY hatóanyaga Na-valporat, amely -~e
litett, egyszeresen elágazó zsírsav .és e~ált~l kulon
bözik a többi, gyűrűs szerkezetu eptlepttcumtól. 
Állatkísérletekben kitünt jó anticonvulsiv hatásával 
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és alacsony toxicitásávaL . 
A valproinsav farmakológiai támadáspontja va

lószínűleg a gamma-aminovajsav (GABA) anyag

cseréje. 

A gJutaminsav-dekarboxiláz aktíválása és a 
GABA-transzaminéz gátlása révén erősen nő a 
GABA mennyisége a synaptosomákban és az inter
synaptikus résben. A GABA gátló neurotransmit
terként gátolja a görcsaktivitás kiterjedését. 

Az egyidejűleg eitogyasztalt tápláléknak nincs 
hatása a felszívódott anyag mennyiségére. Az 
egyensúlyi {steady state) plazmaszint a dózisinter~ 
valiumtól függóen 2-4 nap után áll be a terápiás tar
tományban 50-100 mg/1 {kb. 300-600 mikromo!/1) 
szinten. A valproinsav 80-95%-a plazmafehérjéhez 
kötődik. A liquorkoncentráció arányos a szabad ha
tóanyaghányaddal. 

A beadott mennyiségnek csak 1-3%-a választó
dik ki változatlanul a vesén keresztül. A legnagyobb 
része a májban glukuronsawal konjugálódik ill. oxi
dálódik. A plazma felezési idő egyénektól függően 9 
és 16 óra között változik. 

Elsősorban gyermekek részére monoterá
piában, vagy kiegészítő gyógyszerként adható. 
e Hatóanyag 

50 mg natrium valproicum ml-enként. 
• Javallat 

Primer generalizált rohamok: petit mal, 
pyknolepsiás absence-ok, myoclonusos astatikus 
rohamok (Lennox-Gastaut-syndroma), impulsiv petit 
mal {myoclonusos petit mal rohamok) grand mal 
( ébredési tipusok, fotosensibilis formák) 

Parciális (foca!is) rohamok: kGiönóSen secunder 
generalisatioval járó symptomas rohamok, motoros 
rohamok (Jackson roham, adversiv rohamok) psy
chomotoros rohamok. 
e Ellenjavallat . 

Túlérzékenység, máj- il{ hasnyálmirigymOködés 
zavara, haemorrhagiás diathesis. 

óvatosan alkalmazható az alábbi esetekben: 
- lezajlott máj- és hasnyálmirigy megbetegedés 

vagy csontvelőkárosodás, 
- vesefunkciós zavarok, 
- congenital is enzimdefektusok, 
- súlyos epilepsiás rohamok, 
- szellemileg visszamaradt gyermekeknél, 
-két éven aluli gyermekeknél (mivel májkárosa-

dásra különösen érzékenyek), 
- terhesség és szoptatás. 
Állatkísérletekben bizonyftották, hogy a valproin

sav teratogén hatással rendelkezik. Ezért terhesség 
eselén a vafproinsav lehetó legalacsonyabb adagját 
kell alkalmazni. Egyéb antiepilepticumokkal való 
kombináció lehetőleg kerülendó. 

A terhesség első három hónapja alatt nem sza
bad valproinsav terápiát elkezdeni. Amennyiben a 
terhes nő valproinsav terápiában részesül, a gyógy
szer szedését nem szabad abbahagyni. (A rohamok 
száma emelkedhet vagy az anya és gyermeke szá
mára okozhat életveszélyes status epileptucust.) 
Valproinsav~plazmaszint ellenőrzés (terápiás tarto
mány) szükséges. A szoptatás leállítása ajánlatos. 
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e Adagolás 
A kezelés kezdetekor naponta 15 mg/ttkg, mely 

hetenként 5--10 mg/ttkg-mal emelhető, amig a 30 
mg/ttkg-ot el nem éri. Ha a beteg más anticonvul
sívumról tér át a Convulex szedésére, akkor az előb
bi mennyisége fokozatosan csökkentendő. 
• Mellékhatás 

Viszonylag ritkán lépnek fe!, fókél)t. 109 _ mg/1 
plazmakoncentráció felett ill. kombinált terápia ese
lén. 

A leggyakoribb meflékhatások gastrointestinalis 
zavarok. Hányinger, hányás és anorexia főleg a ke
zelés kezdetén jelentkezik és a megfelelő dózis be
állítása után megszúnik, ill. akkor, ha a bevétel étke
zés közben vagy étkezés után történik. Étvágyfoko
zódást, súlynövekedést, gyomorfájdalmakat, gyo
morgörcsöt hasmenést és székrekedést is leírtak. 

Ritka mellékhatások: aluszékonyság, szédülés, 
fejfájás, depressiós hangulat, agressio, akaratlan 
mozgások, hyperactivitás, tónusos görcsök, ataxia, 
nystagmus, diplopia, zavart állapot, stupor és 
coma, melyeket esetenként néhány nappal a terápi
ás plazmaszint elérése után figyeltek meg, és psy
chésen már előzóleg_sérült betegeknél paradox ha
tásra enged következtetni. 

Haematologiai változások: thrombocytopenia, 
thrombocytaaggregatiós zavarok, neutropenia, lym
phocytosis, hypofibrinogenaemia és a legritkább 
esetben anaemia és csontvelő-depressió. 

Megfigyeltek továbbá hyperammonaemiát, a 
glicin szérumszintjének növekedését, valamint szé
rum karnitinszint csökkenést. 

A bór allergiás elváltozásai rendkívül ritkán for
dulnak elő. Egyes esetekben megfigyeltek 
petechiális vérzéseket, haemalomára való hajlamot 
és múló hajhullást. 

Nagyon ritkán írtak le súlyos májkárosodást, 
mely nem dózisfüggő és a kezelés első hat hónapja 
során jelentkezhet. 

Reye-syndromához hasonló állapotot is leirtak. 
Gyakran változnak a terápia során a májfunkci

ós paraméterek {GOT, GPT. LAP, gamma-GT, alkali
kus foszfatáz, bilirubin szint emelkedése), a megfe
lelő dózis beállítása után azonban normalizálódnak. 

A májkárosodás klinikai tüneteinek észlelése 
esetén (recidiváló epigastriális fájdalmak, hányás, 
étvágytalanság, fáradtság, gyengeség, icterus, 
ascites, encephalopathia hepatica, a kezelést azon
nal abba kell hagyni. 

Nagyon ritka esetekben megfigyeltek hasnyál
mirigy megbetegedéseket (akut pancreatitis) ma
gas szérumamiláz és -lipáz értékekkel és fentiekkel 
hasonló panaszokkal. 

Oedema, menstruatiós zavarok, valamint galac
torrhoea is előfordulhatnak. 

Túladagolás 
Akut túladagolás comához, reflexkieséshez és 

központi légzésdepresszióhoz vezet. Ennek terápiá-



jaként gyomormosással, aktív szén ad~golásával_ és 
haemoperfusióval lehet próbálkozn~. _A respirá
torkezelés intenzív orvosi felügyeletet 1genyel. 

Egy közlernény szerint a Naloxont eredménye
sen alkalmazták ellenszerként 
8 Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 

megnövekedése, ilL alkalikus foszfat_áz é~ a 
szérumbilirubin értékek növekedésekor, 111. tox1~us 
hepatitis első tüneteinek jelentkezésekor (patoló_glás 
laboreredmények és klin.lkai symptom_ák ~gyuttes 
fellépése) a kezelést azonnal le kell álhtant. A tra~
szamináz érték egyedüli növekedése esetén; m~J
funkciós próba és véralvadási értékek kontrollja 
mellett csökkenteni kell az adagot . 

_ fenitoinnal, fenobarbitallal és diaz~pa~mal ~a 
valproinsav kiszorítja őket a plazmafehéfJ~ ko~ésb?l, 
ezzel szabad szérumszintjüket megn?veh, ~la
epam esetében annak metabolizmusát ~~ gátolJa); 

z _ primidonnal (szérumszintje nö_v~kedlk); 
_ etoszuximiddel {hatása fokozódik); . . 
_ karbamazepinne! {valproinsav szérumsz1nt]ét 

csökkentheti vagy növelheti); . . 
_ klonazepammal {absence-állapot ~lalakulasa), 
_ neuro!epticumokkal, antidepre_ss1v szerekkel 

(centrális depressiv hatásuk fokozódik); . . 
_ thrombocytaaggregatió gátlókkal {acetl\szah-

cilsav); k él (t . 
_ szalici!átokkal - főként gyermeke n - oxl-

kus valproinsav vérszint jöhet létre a s~rumfehér~ 
jekötésból való kiszorítása és metabo\izmusának 
módositása révén); . 

_ hepatotox·1kus gyógyszerekkel (a valprotnsav 
májkárosító hatása fokozódhat). 
e Figyelmeztetés .. _ . 

Több anticonvulsiv szerrel tortén? kombtnált k:r 
zelés esetén ügyelni kell a szérumsz1nt pontos beal· 
lítására (drug monitoring). . 

Alkalmazásának és a psychomotoros teiJe.sít* 
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt Jár
művet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát 

végezni tilos l · . . . 
Ez a hatás különösen alkohollal komb1nalva Je-

lentkezik, ezért az alkoholfogyasz:tá~ kerülendó. 
Zavaró hatások laboratórium! vizsgálatok ese-

tén: • b l"t kk" Mivel a valproinsav ketonszeru meta o 1 o a 
bomlik le, a diabeteses be_tegek~él keton
meghatározás céljából végzett vtzeleMzsgálat ~~
mis pozitív eredményt adhat. ':" pl~:makon:ent~~CI
ótól függóen a valproinsav klszont]a a paJZSmlngy 
hormonokat a fehérjekötésból és ~zo~ ~yors me_t~
bo\izmusát eredményezi, igy paJzSmlngy-funkCI~S 
vizsgálatoknál tévesen felmerülhet a hyperthyreOSIS 

gyanúja. . 1 Kűlönleges óvórendszabályok a biztonságos a . 

kalmazás érdekében: 
A kezelés megkezdése előtt az adag __ emel~~e 

esetén, majd ezt követően két ha~on~ ~aJfunk~IOS 
próbát, véralvadásvizsgálatot (verzésl Idő, ~UICk
próba, plazmafibrinogén, thro~bocytaszam, a 
thrombocytaaggregáció kontroi_IJa, . thrombelas* 
togram) szérumamiláz és -lipáz VIzsgalatot kell vé-

gezni. d" . rak 
Hyperfibrinogenaemia vagy v~ralva ~SI zava 

fellépése esetén, a transzaminéz erték haromszoros 

A hasnyálmirigy-funkciós vizsgálatokat (ar~:llláz, 
lipáz) a valproinsavas kezelés meg~ezd?se elott és 
közben is ismételten el kell végezni, elsosorban ak~ 
kor ha bizonytalan epigastrialis p~naszok, szerv1 
ká.~sodásra utaló vagy vérzéses tünetek lépnek feL 
A pancreatitis toneteinek elsö jeleinél (kóros laborér
tékek, klinikai tünetekkel együtt) a kezel~st azon~al 
abba kell hagyni. Tanácsos a vesefunkc1ó, vala_m1nt 
a szérum ammóniaszintjének rendszeres ellenorzé-

se. A beteg figyeimét fel keiÍ hívni, hogy gyomortáji 
panaszok, haspuffadás, étvágytalanság, h_ányás, 
fokozott fáradságérzés, gyengeség, vagy borelvál
tozások jelentkezése esetén azonnal orvoshoz ke\1 
fordulnia. 

Sebészeti vagy fogoNosi beavatkoz~s esetén 
az esetleges fokozott vérzési hajlamot figyelembe 

kell venni. 
A valproinsavas kezelés ~irtelen leállitása a ro

hamok gyakoriságát növelhetL 
Eltartás: szobahömérsék!eten. 

e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K-1114 

A cizaprid gastrointestinalis prokinetikus hatású 
gyógyszer. Fokozza a nyelőcsó alsó rés~~-, ~ala
mint a gyomor-, vékony- és vastagbél mot1l1~ásat. 

Hatását valószínűleg a plexus myenten9_us_ban 
az acetilkolin felszabadulás serkentésével fe_Jtl k~. Ez 
a hatás atropinnal gátolható. Nem rendelkeZI~ direkt 
antidopaminerg vagy koline~g h~tással, ezert nem 
befolyásolja a szérumpro1akt1n _szm~~t és a gyomor
sav szekréciót. Orális alkalmazast kovetóen gyorsan 
és teljes mértékben felsz!vódik, a hatás k~. 30-60 
perc alatt áll be. A plazma csúcsk~n?e~t~áclót a be~ 
vétel után 1-2 órával éri el, az ehmlnaclóS fel~~ésl 
idő kb. 10 óra. 97,5%-ban kőtődik a plaz:nafe~er!ék
hez a biohasznosu\ás kb. 40%-os. A clzapnd flrst
pas~ effektussal metabolizálódik. Az alkalmazott 
mennyiség go%-a metabotitok formájában választó
dik ki a vizelettel és a széklettel. 
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e Hatóanyag 
5 mg, ill. 10 mg cisapridum anhydricum (ciza

prid-monohidrát formájában) tablettánként; 0,10 g, 
ill. 0,20 g cisapridum anhYdricum (cizaprid-mono
hidrát formájában) 100 ml, ·ill. 200m! szuszpenzió
ban. A szuszpenziók hatóanyag koncentrációja 
1 mg/ml. 
e Javallat 

Oyspepsia, valamint gastrointestinalis mctifitás 
zavarok okozta gyomorégés és gyomorfájdalom, 
korai teltségérzet, felfúvódás, étvágytalanság, há* 
nyinger, hányás, valamint gastro-oesophagealis 
reflux, pseudo-ileus és krón!kus székrekedés. 
o Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, terhesség első 
trimesztere, újszülött kor, gastrointestinalis vérzés, 
mechanikus obstructio vagy perforatio. 
e Adagolás 

Felnőtteknek és 12 éves kor feletti gyermekek
nek a betegség súlyosságától függóen naponta 
15-40 mg: 

-kevésbé súlyos esetben naponta 3-szar 5 mg 
a főétkezések előtt; 

- súlyos esetben (gastroparesis, oesophagitis, 
krónikus székrekedés) naponta 3-4-szer 10 mg a 
főétkezések előtt, ill. este, lefekvéskor vagy naponta 
2-szer 20 mg a reggeli előtt, ill. este, lefekvéskor. 

A 200 m!-es szuszpenzió adagoló mércéjén 2,5 
mf-es, ill. 5 ml-es beosztások találhatók, melyek 2,5 
mg, il!. 5 mg hatóanyagnak felelnek meg. 

Csecsemők és 12 éves kor alatti gyermekek ál
talános adagja naponta 3-4-szer 0,2 mg/ttkg. A 100 
ml-es szuszpenzióhoz tartozó adagolópipettán az 
adagolás testtömegkilográ'mmonként van bejelőlve 
(0-25 kg-ig). 

Máj~ és vesekárosodás esetén a napi adagot 
kezdetben a felére kell csökkenteni, később pedig 
egyénileg a beteg ?llapotátóf függően kell meghatá
rozni. 

A tablettát és a szuszpenziót étkezés elótt15-30 
perccel kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Átmeneti hasgörcs, borborygmus, hasmenés 
fordulhatnak elő. Esetenként enyhe fejfájás, szédü
lés jelentkezhet. Igen ritkán görcsrohamokat, 
extrapiramidalis tüneteket, gyakori vizeletürítés!, va
lamint cholestasissal vagy anélkül jelentkező máj
funkció zavarokat észleltek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A cizaprid a gyomorkiürülés meggyorsításával 
befolyásolhatja egyes gyógyszerel<. felszívódását: 
csökkentheti a gyomorból történő és fokozhatja a 
vékonybélből történő felszívódást (pl. benzodi
azepinek, antikoagulánsok, paracetamol, H2-antag
onisták esetében). 

óvatosan adható együtt: 
- anticoagulánsokkal (a cizaprid kezelés kezde

te és befejezése után 1 héttel ellenőrizni kell a pro-
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thrombin-időt, szükség esetén módosítani kell az 
anticoagu!áns adagját) és egyéb pontos, egyéni 
adagbeállítást igénylő gyógyszerekkel (pl. görcs
gátlókkal, plazmakoncentrációjuk ellenőrzése aján
lott); 

- H2-antagonistákkal (biohasznosulásuk csök
ken, a elzapridé pedig növekszik); 

- anticholinerg hatású gyógyszerekkel'fgátolják 
a cizaprid hatását): 

- benzodiazepinekkel, alkohollal (fokozódhat 
sedativ hatásuk)_ 
• Figyelmeztetés 

Megfelelő klinikai tapasztalat hiányában a ter
hesség 2. és 3. trimesterében, valamint csecsemük
nek és 12 éves kor alatti gyermekeknek csak az 
előny/kockázat arány gondos mérlege!ésével adha
tó. Bár a cizaprid csak igen kis mértékben választó
dik ki az anyatejjel, alkalmazásakor a szoptatást 
meg kel! szakítani. Súlyos hasgörcsök jelentkezése
kor a napi adag felére csökkentendő. Hasmenés 
esetén az adagot szintén csökkenteni kell. 

A kezelés során alkohol fogyasztása kerülendó. 
Túladagolás esetén leggyakrabban hasgörcs, 

gyakori székletürítés fordulhatnak elő; csecsemők 
esetén álmosság, apathia, atcnia jelentkezhet. Ke
zelésként aktív szén és gyomormosás javasolt. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15-30 °C), fény
tól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 2267 (5 mg tabletta); K 
- 2268 {10 mg tabletta); K- 2269 (szuszpenzió) 

Hatóanyaga a nifedipin, a dihidropiridin csoport
ba tartozó kalciumantagonista: antianginás és anti
hypertensiv hatású vasodilatátor. 

Gátolja a kalcium ionok beáramlását az artériák 
simaizomsejtjeibe és a szívizomsejtekbe, csökkenti 
az intracelluláris kalcium felszabadulását. Terápiás 
adagokban a szivizomsejtekre gyakorolt hatása 
nem számottevő. 

Artériás értágitás révén csökkenti a perifériás el
lenállást;·· ezáltal csökken a szfv utóterhe!ése (after
load), munká!~. oxigénigénye. 

A szívkoszorúerek tágítása, spasmusuk oldása a 
szívizom oxigénellátásának javulását eredményezi. 

A nifedipin felszívódása a gyomor-béltraktustól 
gyakorlatilag teljes. Abszolút biohasznosulása 
40-70%. 

Egy 1 O mg-os filmtabletta bevételét követően a 
maximális plazmakoncentráció 30-60 perc múlva 



alakul ki,.eliminációs felezés'1 ideje 2-4 óra. Egy 20 
mg-os retard filmtabletta a bevétel után 1 órával 
már terépiásan hatékony vérszintet biztosít. 1 ,5-6 
óra között egyenletes maximális vérszint (retard 
plato) mérhető, amely 30--36. órára fokozatosan 

csökken. 

-hypertonia esetán 3-szar 1 (3-szor 10 mg), ami 
3-szar 2 (3-szor 20 mg) filmtablettára emelhető na

ponta. 
Az egyes adagok bevétele között legalább 2 

órának kell eltelnie. Fenyegető angina pectoris ro
ham, ill. hypertoniás sürgősségi állapot, krízis ese
tén a gyorsabb hatás elérése céljából a filmtablettát 
szét kell rágni, rövid ideig a szájban tartani, majd 
kevés folyadékkal tenyelni. 

A plazmafehérjékhez (albumin) való kötődés 
mértéke: 94--97%. 

A hatóanyag átjut a placentán, és bekerül az 

anyatejbe. 
A vér-agy gáton 5%-nál kisebb mennyiség jut át. 
A ,.first pass effectus" magas: 4o-60%. A ható

anyag metabolizmusa során 3 farmakológiailag 
inaktív metabolit keletkezik, a dózis 60--80%-a ilyen 
formában ürül a vizeletteL A fennmaradó rész az 
epével és a széklettel eliminálódik. 
e Hatóanyag 

10 mg nifedipinum filmtablettánként; 20 mg 
nifedipinum retard filmtablettánként. 
e Javallat 

Ischaemiás szfvbetegségek 
A szívizom vérellátási zavarával járó állapotok, 

kOlönösen az angina pectoris korai és tartós keze

lése: 
- krónikus stabit angina pectoris (terheléses 

vagy effort angina): 
- instabil angina pectoris (crescendo angina, 

infarctust megelőző angina, nyugalmi angina és 
egyéb vasospasticus angina pectoris, mint 
Prinzmetal-angina, variant-angina): 

- myocardiális infarctus utáni állapot (angina 
pectoris) korai és tartós kezelése (az akut eseményt 
követő 8. nap után, stabit keringés mel!ett). 

Hypertonia 
A magas vérnyomás valamennyi formája: 
- primer (essentialis) hypertonia összes súlyos

sági fokozata, 
- secunder hypertoniák. 

• Ellenjavallat 
Nifedipin-túlérzékenység. Cardiogen shock, in

stabil keringési állapot. Akut myocardiális infarctus 
utáni első 8 napon. Terhesség első 3 hónapja. Ter
hességben, valamint szoptatás idején történő alkal
mazását lásd a Figyelmeztetés fejezetben. 
e Adagolás 

Egyénileg, lehetőleg a beteg mindenkori állapo-
tának megfetelően kell a kezelést végezni. 

Cordaf/ex 10 mg filmtabletta 
Szokásos adagja felnőtteknek: 
- ischaemiás szívbetegség esetén 3-szar 1 film

tabletta (3-szar 10 mg nifedipin) naponta. Ha szük
séges, a napi adagot fokozatosan 3-szor 2 filmtab
lettára (60 mg) lehet emelni. 

- koszorúér-spasmus (Prinzmetal-angina, nyu
galmi angina) eredményes kezetéséhez egyes ese
tekben átmenetileg a napi adag 4--6-szar 2 filmtab
lettára (80-120 mg nifedipin) való emelése válhat 

szükségessé. 

Cordatfax 20 mg retard filmtabletta 
Szokásos adagja felnőtteknek: 
- ischaemiás szívbetegség esetélJ naponta 2-

szer 1 retard filmtabletta (2-szer 20 mg nifedipin). 
Ha szükséges, a napi adagot 2-szer 2 retard film
tablenára fel lehet emelni. 

- hypertonia esetén naponta 2-szer 1 retard film
tabletta (2-szer 20 mg nifedipin). Szokség esetén a 
napi adagot tovább kell emelni 2-szer 2 retard film

tablettára. 
A:z. egyes adagok bevétele között javasolt időtar

tam 12 óra, a minimális időköz 4 óra. Mindkét 
Cordatlex készítményt étkezés előtt, szélrágás nél
kül, kevés folyadékkal kell bevenni; adagelását- kü
lönösen nagy dózisok esetén·- fokozatosan kell ab

bahagyni! 
A nitedipio maximális napi adagja 120 mg. 

e Mellékhatás 
Főleg a kezelés kezdetén lépnek fel, többnyire 

enyhék, átmeneti jellegűek: hypotonia, szédülés, 
fáradtságérzés, fejfájás, pulzusszám növekedés, 
szívdobogásérzés, arckipirulás, melegségérzés. 
Tartós nifedipin-kezelés esetén ezenkívül boka, ill. 
lábszároedema, magas dózisok alkalmazása ese
t-én gyomor-bélrendszeri panaszok (émelygés, 
hasmenés), bőrvörösség, viszketés, végtag zsib
badás, izomfájdalmak, ujjremegés, enyhe látásza
var, vizelet k'1választás fokozódása jelentkezhet. 
Egyes esetekben gingiva hyperplasia, idősebb 
betegeknél gynecomastia fordulhat elő, mely el
változások a nifedipin-kezelés megszüntetése 
után visszafejlődnek. Ritkán a vércukorszint átme
neti emelkedése tapasztalható, valamint paradox 
ischaemiás reakcióként mellkasi fájdalom jelent

kezhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- vérnyomást csökkentő szerekke! (ACE-gátlók, 
diureticumok stb.) nitrát-készítményekkel, psycho
pharmaconokkal, magnézium készítményekkel 
együtt adva additív vérnyomáscsökkentő hatással 
kell számolni: 

- béta-blockolókkal történő együttadáskor · az 
additív vérnyomáscsökkentő, ill. antianginás hatás 
általában előnyös, de a kombináció alkalmazása 
óvatosságat igényel, mert nem kívánt mértékú vér
nyomás csökkenés, hypotonia, szívelégtelenség jö

het létre; 
- prazosinnal együttadva kifejezett orthostatikus 

hypotoniát okozhat; 
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- eg~id~jű digoxin-kezelés esetén a digoxin 
plazmaszmtJe emelkedhet; 

_ - k.inidinnel történő együttadása fokozott óvatos
sagat lg.ényel, mert a kinidio plazniaszintje csökken
het, ~aJd a" ni_fedipi~-kezetés esetleges elhagyása
kor novekedhet; malignus kamrai ritmuszavar jelent- . 
kezhet _együttadásukkor (EKG-n: QT-szakasz káros 
megnyulása) 

. -. cimetidinnel együttadva a nifedipin plazma
SZintJe emelkedi~ és hatása fokozódik, ranitidinnal 
adva a plazmaszmt emelkedése nem számottevő· 

. - _k~marin-származékok anticoagu!áns hatásáÍ a 
mfed1p1n !okozhatja; 

- a ciclosparin csökkenti a nifedipin metabofiz
musát, ezért hatását !okozhatja. 
• Figyelmeztetés 

Kifejezetten alacsony vérnyomás eselén (90 
Hgm_m alatti systolés vérnyomás) csak fokozott óva
tossagg~l adható. Hypovolaemiás állapotokban a 
szer antihypertensiv hatása fokozódik. 

V~sebetegségben nem szükséges a nifedipin 
adaQJát ~egváltoztatni. Dialysis kezelést követően a 
p~lmonálls nyomás csökkenése és a hypovolaemia 
~1att hatása fokozódhat, ezért az adag csökkentése 
javasolt. 

Májbetegségekb~:m csak fokozott óvatossággal 
alkalmazható, portalis hypertonia és cirrhosis ese
tén a~ a~a~ csökkentése szükséges. 

N1fe?1pm kezelés kezdetén, vagy a dózis emelé
sekor, ~ltk~ esetben, rövid idővel a bevétel után 
mellka~l fá!dalom {paradox ischaemia miatt angina 
pectons) ~ephet fel. Ha a gyógyszer szedésével ez 
ok-okozati öss_zef9ggésb~hozható, ezeknél a bete
geknél ~ kész1tmeny adását fel kell függeszteni. 

A n1fedipin állatkísérletekben _ a human dózis 
so~szoros~ban - teratogén, embrio-, ill. foeto
toxlkus_. Ez~rt alkalmazására terhes nőkben-csak a 
második tnmesztertől- akkor kerülhet sor, ha a be
teg állapota más, korlátozás nélkül alkalmazható 
szerrel nem rendezhetó. 

Na~y dózisban gátolja a tolófájásokat ezért fe
nyegeto koraszülés eselén az uterus relaxációjára is 
Sikerrel alkaln:az_ták_. A nifedipin bekerül az anyatej
be • a szoptatas ideJe alatt adását kerülni kell ill ke
zelés esetén a szoptatást abba kell hagyni. ' · 

Alkalmazásának első szakaszában _ egyénen
ként m~ghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
bale~et1 veszéllyel járó munkát végezni tilos.' A to
vá~b;akban egyénileg határozandó meg a tilalom 
merteke. 

A gy~gyszer szedésének ideje alatt alkoholt fo
gyasztani tilos! 

Túladagolás- intoxikáció 
~ m_ellé~hatásokon túl a mérgezés súlyossá

gátol fug~oen előfordulhat: súlyos hypotonia 
tachycardia, mel!kasi fáj~alom {angina pectoris): 
c~l!apsus, eszmefetvesztes; a sinuscsomó-múkö
des elnyomása és az AV-átvezetés késleltetése 
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miatt a no~ali:' vagy kamrai pátritmus képződés -
bradycardia, ill. syncope; az inzulin szekréciójá
nak gátlása. 

_A nifedipin speciális ellenszere nem ismeretes 
ezert sürgősségi ellátás során a fennálló tünetekei 
kell enyhíteni, ilL megszüntetni. 

. A mérgezés korai észlelése esetén az első terá
piás beavatkozás a gyomormosás akrtv széiYhozzá
adásával. 

r:-z eddigi tapasztalatok szerint 10%-os kalcium
klond v~gy ~~lcium-gluconat oldat intravénás adá
sár~ {elobb Injekció: rnajd tartós infúzió formájában) 
a tuoetek rendszenot gyorsan javulnak. Keringési 
elég!ele~s~g esetén az értónus, a plazmavolumen, 
a sz1vmukodés rendezésére irányuló kezelés ük-
séges. sz 

.A vérc~~or-. és elektrolit- (kalcium, kálium) szin
tet 1s ellenonzn1 kell. 

Eltartás: szobahómérsék!eten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3725 (filmtabletta); 
Tsz.: 3876 (retard filmtabletta) 

Hatóanyag~ a nifedipin a dihidropiridin-csoport
ba tartozó. kalciumantegonista: antianginás és anti
hypertensiv hatású vasodilatator. 
. ~áto!ja ~ _k~lcium-ionok beáramlását az arteriák 

Slm~lzomseJtJelbe és a szlvizomsejtekbe, csökkenti 
az Intracellularis ~~lcium-felszabadulást. Terápiás 
adagok?an a sz!VIzomsejtekre gyakorolt hatása 
nem szamottevő. 

Arteriás értágitás révén csökkenti a perifériás el
:enállást, ez~_JtaJ c~ö~k:n a szív utóterhelése (after
o_a?J, munkaja, ox1gen1génye. A szivkoszorúerek tá
g:tasa,_ spa:m_usok oldása a szívizom oxigénellátá
sanak Javulasat eredményezi. 

~ szájnyálkahártyáról felszívódó nifedipin hatá
sa atla?Dsan 2-3 perc múlva kezdődik és mintegy 
4-6 óran át tart. 
• Hatóanyag 

580 m~ nifedipinum 20 ml alkoholos oldatban 
palackonkent. (A szórófej egyszeri lenyomása 5 m~ 
hatóanyagat adagol.) 
• Javallat 

Angina ~ectoris: roham kezelése, ill. várható ro
ham megelozése; hypertoniás sürgősségi állapotok 
kezelése. 
• Ellenjavallat 
, A k~szítm_ény ~ránti túlérzékenység. Cardiogen 
~hock, mstabil kenngési állapot. Akut myocardialis 
1~farctus utáni el~ő s napon. Terhesség első 

tnmestere. Terhesseg további szakaszaira, valamint 



szoptatás idején történő alkalmazását lásd a Figyel
meztetés fejezetben. 
e Adagolás 

Egyénileg, és az állapot súlyosságának megfe
lelően kell meghatározni. Nyelést követően a szóró
fej lenyomásával 1-2 adagot {azaz 5-10 mg ható
anyagot) kell a szájnyálkahártyára juttatni, majd rö
vid ideig a nyeléstól tartózkodni. 

Hypertoniás sürgősségi állapot kezelésére a 
kezdő dózis általában 2 adag (10 mg). A maximálls 
egyszeri dózis 4 adag (20 mg). Amennyiben a hatás 
nem kielégító, a 10 mg-os dózis (2 adag) egy óra 
múlva megismételhető. 20 mg niledipio alkalmazá
sa után 2 órán belül újabb adagot alkalmazni nem 
szabad. 

Anginás roham megelőzésére 1-2 adag ajánlott. 
Anginás roham kezelésére az átlagos adag 1-2 
puff; hatástalanság esetén további adag, ill. sublin
guaHsan alkalmazott nitrát-készltmény. (Ennek beál
lítása egyedi megfontolást igényel a kezelőorvos ré
széről, lásd a Figyelmeztetés fejezetben.) 

A nifedipin maximális napi adagja 120 mg. 
• Mellékhatás 

Főleg a kezelés kezdetén lépnek fel, többnyire 
enyhék és átmeneti jellegűek: csípő vagy égő érzés 
az alkalmazás helyén; hypotonia, szédúlés, fáradt
ságérzés, fejfájás, pulzusszám-növekedés, szívdo
bogásérzés, arckipirulás, melegségérzés. Tartós 
nifedipin-kezelés esetén ezeken kívül: boka-, ill. láb
szároedema, nagy adagok alkalmazása esetén 
gyomor-bélrendszeri panaszok (émelygés, rosszul
lét, hasmenés), bOrvörösség, viszketés, végtagzsib
badás, izomfájdalmak, ujjremegés, enyhe látásza
var, a vizeletkiválasztás fokozódása. Egyes esetek
ben gingiva-hyperplasia, idősebb betegeken 
gynecomastia, mely elváltozások a nifedipin keze
lés megszüntetése után visszafejlődnek. Ritkán a 
vércukorszint emelkedése, valamint paradox 
ischaemiás reakcióként mel!kasi fájdalom jelentkez
het. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- vérnyomást csökkentő szerekkel (ACE-gátlók, 
diureticumok stb.), nitrát-készítményekkel, psycho· 
pharmaconokkal, magnézium-készitményekkel 
együtt adva additív vérnyomáscsökkentő hatás je
lentkezhet; 

- béta-blockolókkal történő együttadáskor az 
additív vérnyomáscsökkentő, ·-ill. antianginás hatás 
általában előnyös és jól tolerált, de a kombináció al
kalmazása óvatosságat igényel, mert nem kívánt 
hypotonia jöhet létre; 

- prazosinnal együttadva kifejezett orthostetikus 
hypotonia jöhet létre; 

- egyidejű digoxin-kezelés esetén a digoxin 
plazmaszintje emelkedhet; 

- kinidionel történő együttadása fokozott óvatos
ságat igényel, mert a kinidin p!azmaszintje csökKen
het, majd a nifedipin-kezelés esetleges elhagyása-
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kor növekedhet; malignus kamrai ritmuszavar jelent
kezhet együttadásukkor (EKG: QT-szakasz káros 
megnyúlása); 

- cimetidinnel együttadva a nifedipin plaz
maszintje emelkedik és hatása fokozódik, rani
tidinnel adva a plazmaszint.emelkedése nem szá
mottevő; 

- kuman"n-származékok anticoagulans hatását a 
nifedipin fokozhatja; 

- a ciklosparin csökkenti a nifedipin metaboliz
musát, ezért hatását fokozhatja. 
e Figyelmeztetés 

Kifejezetten alacsony vérnyomás esetén (90 
Hgmm alatti systolés vérnyomás) csak fokozott óva
tossággal adható. Hypavolaemiás állapotokban a 
szer antihypertensiv hatása fokozódik. 

Tartós vérnyomáscsökkentó, ill. antianginás ke
zelés mellett a Cordallex spray adagolását követő
en, a rendszeresen alkalmazott szer következő 

adagjának kihagyása válhat szükségessé. 
Egyes betegeknél a Nitromint spray, ill. más 

szájnyálkahártyáról felszívádá nitrát-készítmény, 
másoknál a Cordatlex spray szünteti elóbb, ill. hat&. 
konyabban az angina pectOris rohamot, ennek el
döntése fekvőbeteg-gyógyintézetben ajánlatos. 

Vesebetegségben nem szükséges a nifedipin 
adagját megváltoztatoL Dialysis-kezelést követően 
a putmanalis nyomás csökkenése és a hypo
volaemia miatt hatása fokozódhat, ezért az adag 
csökkentése javasolt. 

Májbetegségekben csak fokozott óvatossággal 
alkalmazható, portalis hypertonia és cirrhosis ese
tén az adag csökkentése szükséges. 

Nifedipin-kezelés kezdetén, vagy adagjának 
emelésekor ritka esetben, rövid idővel a bevétel 
után me likasi fájdalom (paradox ischaemia miatt an
gina pectoris) léphet fel. Ha ez a gyógyszer szedé
sével ok-okozati összefüggésbe hozható, ezeknek a 
betegeknek a Cordaflex spray adását fel kell füg
geszteni. 

A nifedipin állatkísérletekben, a humán adag 
sokszorcsábari teratogen, embrio-, ill. foetotoxikus. 
Ezért alkalmazására terhes nőkben- csak a máso
dik trimestertól ~. akkor kerülhet sor, ha a beteg álla
pota más, korlátozás nélkül alkalmazható szerre! 
nem rendezhető. • 

A nifedipin bekerül az anyatejbe, a szoptatás 
ideje alatt adását kerülni kell, ill. kezelés esetén a 
szoptatást abba kell hagyni. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meg határozandó ideig- járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

A gyógyszer szedésének ideje alatt alkoholtfo
gyasztani tilos! A készítiToény oldószerként alkoholt 
tartalmaz, elvonókezelés alatt álló alkoholbetegek
nek nem adható! 

Túladagolás Az ismertetett mallékhatásokon túl 
a. mérgezés sú!yosságától függóen: súlyos hypoto~ 
01~, tachycardia, mellkasi fájdalom (angina pec
trols), collapsus, eszméletvesztés: a sinuscsomó
múködés elnyomása és az AV-átvezetés késlelteté
se miatt n_od~lis vagy kamrai pótritmus-képződés, 
bradycardia, 111. syncope; az inzulin szekréciójának 
gátlása. 

A nifedipin speeiélis antidoturna nem ismeretes 
ezért a sürgősségi ellátás során a fennálló tünetekei 
kell enyhíteni, ill. megszünik. 

A mérgezés korai észlelése eselén az első terá
piás beavatkozás a gyomormosás aktiv szén hozzá
adásával (a szájnyálkahártyára juttatott hatóanyag 
egy része a gyomorba kerül). 

~z eddigi tapasztalatok szerint 1 0%-os kalcium
klond vagy kalcium-glukonat oldat intravénás adá
sá~~ (elóbb injekci~, majd tartós infúzió formájában) 
a tunetek rendszenot gyorsan javulnak. 

Keringési elégtelenség esetén az értónus a 
plazmavolumen, a szívműkódés rendezésére irá
nyuló kezelés szükséges. 

_A vércukor- és elektrolit- (kalcium, kálium) szin
tet IS ellenőrizni kell. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4048 

c.o. R·D···.A. ·.Ro.·. ··.NE.inj .. e. ke. ·.ió··· ··(s ... ·.J(.•.a.·.·. m .. ll·.·. · .. •· ' •. . . .. · .. 
CORDARÖNE20~mg'tabletta (60x) 

KRKA ....... , •. i ;i ••. ·.,,.'· .• ·· .. , .. ATC·kód CO].B ópT• 

~ Va~ghan-Williams osztályozás alapján 111. tí
pusu antiarrhythmiás szer. 

.. Megnyújtja a _szívizom akciós potenciálját anél
kul: ~ogy befolyasolná annak amplitudóját és fel~ 
szal!o ága _meredekségét. Az atropinnal nem anta
g_omzálhato bradycardiás effektus a sinus automá
Cia lassulásának következménye. 

Lassítja az ingerület átvezetést és megnyújtja a 
refrakter periódust az atrloventricularis járulékos 
rostokban is. 

A myocardium contractilitásának csökkentése 
csak baJusban, adott iv. injekció esetén figyelhető 
me~. Alfa- és beta-sympatholytikus hatással rendel
k?zlk. S!noatrialis, atrialis és nodelis átvezetési las
SI_tó hatasa a szívfrekvencia növekedésével erősö
dik. 

20-10.? nap. A .. k.~z~lés első napjaiban a legtöbb 
t~stszovetben kulonosen a zsírszövetben kumu!áló
di~. Per os adás után a csúcskoncentrációt a plaz
maban 3-7 óra alatt éri el. 

, Az injekció hatásmaximumát kb. 15 perc alatt éri 
el es hatása kb. 4 órán át tart. 
e Hatóanyag 

200 mg amiodaronum chloratum·tabléttánként 
150 ~~ a~iodaronum chioratum 3 ml aqua des!: 
pro lnjekcJone~ban ampullánként Segédanyag· 
benzilalkohol, poliszorbát · 
e Javallat 

M~s antia~rhythmiás szerekre nem reagáló, sú-
lyos, eletveszelyes szívritmuszavarok: 

- pitvarremegés és lebegés, 
- atrio-v~ntricularis junctionalis arrhythmiák, 
- kamra1 arrhythmiák, 

. , - WPW-syndromához kapcsolódó tachyarrhyth
mlak. 
e Ellenjavallat 

60/perc frekvenciájú bradycardia, illetve annál 
lassabb szívműködés, vezetési zavar (SA és AV 
blokk). 

. _Sick-sinus syndroma- pacemaker nélkül. Pajzs
mlngy dysfunctio. Jódérzékenység. Terhesség 
Szoptatás. · 

Cardiovascularis collapsus és súlyos hypotensio 
~setén a parenteralis alkalmazás nem javasolt Eg _ 
1dejű MAO-gátló kezelés. · Y 
e Adagolás 

Különöse_n. font?s a minimális hatékony adag 
gondos egyem bealiftása a terápiás válasz és az 
EKG változás eredménye alapján. 

Per os alkalmazás: az első héten a telftó adag 
naponta 3-szor 1 tabletta, majd ezt követően napi 
2-szer 1 tabletta. A kezelést 15 nap után napi 1 
tablett~val (szOkség eselén 2 tablettávaJ) célszerű 
fo_lytatnl, esetleg másodnaponta 1 tabletta is elég
s~ges lehe~. Gyógyszermentes hétvége is lehet
seges .. tehat 5 napon keresztül napi 1 tabletta 
majd két nap szünet. Parenterá/is alkalmazás: ro~ 
han; alatt a Cordarone i nj. a következő módon ad
hato: 

tv. infúzióban: 5 mg/ttkg,- vagyis felnőttnek 2 
amp~lla, azaz 300 mg Cordarone- 250 ml 5%-os 
g.lukóz _ol~~tban, 20 perc -2 óra alatt beadva. A na
Pl maxu:nahs adag 1200 mg (8 ampulla). Az infúzió 
sebes:~e a klinik_ai terápiás hatás alapján változ
tathato: ~ fenntarto adag az arrhythmiás rohamok 
megelozesére 450-1200 mg/nap (3-8 ampulla) glu
kóz oldatban. 

A kamr?f _vezetést nem befolyásolja. 
Megnyujtja a refrakter periódust és csökkenti a 

myocarctium ingerelhetőségét atrialis, noctelis és 
v~~tri?uiaris szinten egyaránt. Az amiodaron felezé
SI ideJe hosszú - nagy egyedi különbségekkel _ 

A pa:enterális alkalmazás 4-5 napnál tovább ne 
tartson es kedvező antiarrhythmiás hatás esetén 
ezt követően per os alkalmazásra kell áttérni. ' 

Intravénás injekcióban való alkalmazás áltatá
ban nem ajánlott. Csak extrém klinikai veszélyál/a
potokban, intenzív osztályon, folyamatos monitoro-
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zás biztositásáva! adható 5 mg/ttkg lassan, leg
alább 3 perc alatt beadva. Második injekciót 15 per~ 
cen belül nem lehet adni, még akkor sem, ha az el
sö injekcióval nem a maximális beadható adagot 
kapta a beteg. 

Az intravénás alkalmazás feltétlenül kerülendő 
hypotensio", súlyos keringési elégtelenség, car
diomyopathia vagy súlyos légzési elégtelenség 
esetén. 
o Mellékhatás 

Gyakorisága és súlyossága az adagtól, valamint 
a kezelés időtartamától függ, és a kezelés felfüg
gesztésekor általában megszünik. 

Leggyakrabban mérsékelt vagy dózisfüggő 
bradycardia, bizonyos esetekben (sinus dysfunc
tio, idősebb betegek) kifejezett bradycardia, kivé
tetesen sinus leállás léphet fel. Ha a pulzusszám 
55/perc alá csökken, a gyógyszer adását ideigle
nesen fel kell függeszteni. Ritkán vezetési zavarok 
{SA-black, különbözó fokú AV-black). 
Arrhythmogen hatása enyhe és ritka; általában 
kombinált kezelés vagy káros elektrolit egyensúly 
esetén jelenik meg. 

Arrhythmia romlása, ill. a keringési elégtelenség 
fokozódása esetén cardiotonicumok kiegészítő al
kalmazása válhat szükségessé. 

lv. bolus injekció esetén vérnyomáscsökkenés, 
hirtelen melegségérzés, kipirulás, szédülés {túl 
gyors adás vagy túladagolás elősegítheti). 

Ritkán a májenzimek szintjének átmeneti emel
kedése, hepatocellularis necrosis is bekövetkezhet, 
ezért a májfunkció rendszeres ellenőrzése szüksé
ges, főleg azon betegeknek, akiknek májkárosodá
sa már korábban is ismert volt. 

A cornea felső rétegében microdepositumok je
len hetnek meg, amelyek csak réslámpa-vizsgálattal 
mutathatók ki. Ezek általában nem okoznak szubjek
tív panaszt, de igen ritkán a beteg színes gyűrűket 
lát, ha a fény felé tekint. Pv.. előbbiek nem teszik 
szükségessé a kezelés abbahagyását de szemé
szeti ellenőrzés ajánlatos. 

Kezelés közben, vagy közvetlen utána hypo- és 
hyperthyreosis is kialakulhat. Hyperthyreosis megje
lenése esetén a gyógyszer adását abba kell hagyni. 
Dyspnoe, putmanalis dysfunctio, igen ritkán diffúz 
interstitialis fibrosis is bekövetkezhet Ez tüdó-rönt~ 
gen felvétel készítésével tisztázható. Az elváltozás a 
gyógyszer abbahagyására általában reverzibilis, de 
néha corticosteroidok alkalmazására is szükség le
het. 

Gastrointestinalis zavarok, hasi dyscomfort. 
hányinger, ízérzési zavarok. 

Egyéb mellékhatások: photodermátitis a napnak 
kitett területeken, bőrkiütés, bőrelszíneződés (lila 
vagy palaszürke bőrpigmentáció) neurológiai tüne
tek {paraesthesia, tremor, ataxia, fejfájás), fáradé
konyság. 
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o Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása tilos: 
- halmozott ingerképzést kiváltó gyógyszerek

kel, pl. kinidin típusú antiarrhythmikumokka! és 
bepridillel, valaniint vinkaminnal. 

Együttadása kerülendó: 
- bétareceptor~b!ockolókkal, kalciumantago

nistákkal {verapamil, diltiazem), más típusú antiar
rhythmiás szerakkel (megnövekedhet a cardiode
pressiv hatás, bradycardia, AV-black), 

- laxatívumokkal. Pl. Tisasen, Phenolphthalein, 
PuJvis sennae camp., Bolus laxans. 

óvatosan adható: 
- digoxinnal {digoxinplazmaszint emelkedés), a 

kezelés kezdetén célszerű a digoxin adagot a felé* 
re csökkenteni és a Cordarene fenntartó ada~ának 
beállításáig a plazmadigoxin szintet ellenőrizni, 

-orális anticoagu!ánsokkal {ezek hatását fokoz
hatja), 

- feniteinnal (fenitoin plazmaszint ná, az adag 
csökkentése szükséges), 

- hypokalaemiát okozó diureticumokkal és 
egyéb laxativumokka\. 
o Figyelmeztetés 

A szívfrekvencia csökkenése idősebb betege
ken kifejezettebb. Az esetleges EKG változásokra a 
T-hullám speciálls morfológiája, esetenként U-hul
lám megjelenése jellemző és a QT megnyúlás. Bár 
asthma bronchiale-ban légzés-funkciós paraméte
reket nem befolyásolja, alkalmazásakor elővigyáza~ 
tosság javasolt. Pulmonális mallékhatás esetén gon
dos klinikai vizsgálat, mellkasi röntgenfelvétel szük
séges. 

A kezelés előtt és után ( 1 évig) a pajzsmirigy
funkelót {T 3, T 4, TSH) ellenőrizni kell. A tartós nap
fényt és UV-sugárzást a kezelés alatt és után kerül
ni kelL 

Az injekció segédanyaga a benzilalkohol túléi"
zékenységi reakciót okozhat. Parenterálisan csak 
ott használható, ahol állandó EKG monitorozás, 
defibrillálás lehetősége adott. Kizárólag 5%-os glu
kóz oldattal elegyfthetó. Jódtartalma a laboratóriumi 
vizsgálati eredményt megváltoztathatja. Műtéti be
avatkozás esetén az anaesthesiológust tájékoztátni 
kel\, hogy a beteg amiodaront kap. Lassú elimináci
ója miatt az amiodaron a kezelés befejezése után 
hetekkel, hónapokkal is kölcsönhatást mutat más 
gyógyszerekkeL 

Túladagoláskor fel\épó súlyos bradycardia, pit
var-kamrai ingerületvezetési zavarok eselén béta
adrenerg stimulánsok, ·esetleg pacemaker-kezelés 
válhat szükségessé. -

Eltartás: fénytól védve szobahómérsékleten 
(15-25 °C között}. 
• Megjegyzés: + Fb (injekció)+ V (tabletta) 
e Törzskönyvi szám: K- 1165 {injekció) 

K-1166{tabletta) 

Kalciumantagonista, koronaria terapeuticum és 
antihypertonicum. 

~alciumantagonista hatása révén gátolja a kalci
um-ronak kóros beáramlását a sejtmembránon át a 
szívizomsejtekbe és az erek sfmaizomsejtjeibe. 

Ebből következóen: 
- értágitás (koszorúérspasmolysis) révén védi a 

szívet az oxigénhiánnyal szemben· 
- ná a myocardium oxigénellá!ása a koszorúér 

rendszer ~érel!átásának javulása következtében; 
. - cardtoprotectiv hatást fejt ki a szívizomrostok 
tntracelluláris kalciumfelhalmozódásának, valamint 
ATP tartalmuk csökkenésének megakadályozása 
révén; 

- közvetlenül és közvetve csökkenti a szívizom 
oxigénigényét (a "belső" és "kűlső" szívmunka mér
séklése); 

.. -:. értágitás ~vasodilatatio) révén csökkenti a pe
nfenas eflenállast, ezáltal csökkenti a sziv utóterhe
lését {afterload} is; 

- szívmunka gazdaságosabbá válik. 
A hatóanyag orális bevételt kővetóen a teljes 

béttraktusban jól fekszívódik, a reszorpció 
90-1 00%-os. 
. A_h~tás gyorsan beáll, gyakorlatilag szinkronban 
Játszadtk le a hatóanyag beáramlásával a vérbe 
S~blingu.al!s bevételnél, a szájnyálkahártyáróltörté~ 
no felsztvodás következtében 1 drazsé hatására 
már 1 O perc múlva kimutétflató a kezdődő hatás. 

, 2 dra~s~- egyszeri alkalmazása után 30 perc 
mulva teraptesan hatásos vérszint {magasabb mint 
1 O J.lg/ml) mérhető. ' 

A maximális plazmakoncentráció 105 perc múl
va érhető el. 

A hatás időtartama: 4-6 óra. 
A plazmafehérje kötődés mértéke: több mint 

95%. . 

A Jirst pass effectus" magas. 
. A :neta_boli~áció során a nifedipin 3 farmakológi

a;tag maktrv, vrzoldható metabolittá alakul, amelyek 
tulnyomórészt avesén át ürülnek ki {70-80%-ban); a 
fennmaradó rész az epével és a széklettel eliminá
lódik. 

Az abszolút biohasznosíthatóság· 40-60% 
• Hatóanyag · 

10 mg nifedipinum drazsénként 
• Javallat 

lscha~míás szfvbetegségek, különösen az angi
na pectons korai és tartós kezelése. 

- kró~ikus stabil angina pectoris (terheléses v. 
effort angtna) 

. - instabil angina pectoris {crescendo~angina 
tnfarctust megelőző angina; nyugalmi angina é~ 

e~yéb vasospasticus angina pectoris, mint 
Pnnzmetal-angina, Variant~angina). 

. - szí~infarctus utáni állapotban az angina pec
ton~ koratéstartós kezelése (az akut eseményt kö· 
vetoen 8 na~ múl~a, stabil keringés mellett). 

. Hypertoma (pnmer hypertonia összes sűlyossá
gt fokozata, szekunder hypertonia). 

Akut hypertoniás krizis. 
• Ellenjavallat 

Nifedipin-túlérzékenység. Cardiogén shock in
stab!l ker~ngési állapot. Akut myocardiális infar;tus 
u!án1 elso 8 n~p. Terhesség. Szapiatás eselén és 
s~lyos hypotoma esetén történő alkalmazását lásd a 
Ftgye!meztetés fejezetben. 
o Adagolás 
, Individuális. Pv.. adagolást a beteg mindenkori 
a!la~otának megfelelóen, egyénileg kell meghatá
rozm. 

Szokásos adagja felnőtteknek 
Szívkoszorúér-betegségek kezelésére: naponta 

3-~_zor_ 1 draz~é (3 x 10 mg nifedipin), amely adag 
szukseg eseten fokozatosan napi 60 mg-ra (3-szar 
2 drazsé) emelhető. Vasospasticus angina {Prinz
me~al-, nyugalmi-angina) esetén a napi adag átme
nettleg 80 mg-tól {4-szer 2 drazsé maximum napi 
120mg-ig {6-szor 2 drazsé) fe!emelhető. 

Hypertonia kezelésére: naponta 3-szar 1 drazsé 
(30 mg nifedipin) naponta, amely adag maximum 60 
mg~~a (3-szar 2 drazsé) emelhető. 

~lta!ában az étkezésektől függetlenül, szétrágás 
nélkul, fol~a~ékkal kell lenyelni. Az egyes adagok 
bevétele kozött {20 mg-os egyszeri dózisoknál min
denképpen) legalább 2 órának kell eltelnie. 

_Feny~qetó angina pectoris roham vagy hyper
toniás krtz1s eselén 2 drazsét {20 mg nifedipin} kell 
-.a ~yo:sabb h~~ás elérése _céljából - szélrág ni, rö
vtd t~etg a szaJban tartani, majd folyadékkal le
nyelnt. 
• Mellékhatás 

F?leg a .kezelé~ ~ezdetén lépnek fel, többnyire 
enyhek és atmenetr Jellegűek: fejfájás, arckipirulás 
{flush), melegségérzés, pulzusfrekvencia növeke
d?s, szédülés, szívdobogásérzés {palpitatio) és a 
ver~_vomá~ normális szint alá csökkenése {hypo
tonras kenngési reakció). 

' . Az er~k kitágulása következtében Jáb-
szaroedemat és nagy dózisok melfett egyes esetek
b_en gyomor-~él-zav~~okat (rosszullét, hasmenés), 
faradságot, ~orrea_kcrokat (bórvörösség, viszketés) 
a_ karo~ban ~~ a labakban zsibbadást {paraesthe
Sia), tzomfa)~almakat (myalgia), ujjremegést 
(tremor), valamrnt enyhe, átmeneti látászavart figyel
tek meg. 

E9yes ~setekben - hosszabb kezelés hatására 
- fogtnyelvaltozások (gingiva hyperplasia); idősebb 
betegeknél gyna_ecomastia fordulhatnak elO, amik a 
gyógyszer szedesének abbahagy<.isa után teljesen 
VISSZafejlődnek. 
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Nagyon ritkán elófordulhat a vércukorszint átme

neti emelkedése is. 
Túladagolás- intoxikáció . 
A mérgezés súlyosságától függó.en a ~zokaso~ 

san előforduló mallékhatásokon kívUI ~. kovetkezo 
tünetek jelenhetnek meg·. re_tr?st~rnahs {sze?~
csont- möQötti) fájdalom, arcktp!r.ulas (flush), ~eJf~
jás, vérnyomásesés és tachycardta, ~radycar?t~ .es 
sinuscsomó müködésének elnyomasa (penfenás 

pulzus hiánya). . .. 
Súlyos mérgezés esetén ~enngest coll_?~.sus, 

eszméletvesztés, valamint a stnuscsomó:muk~dés 
elnyomása és az AV-átvez~té: k~sleltetes~ :ev~.n 
AV- vagy kamrai pótritmuskepzodes (automacta) JO-

het létre. . 
A nifedipin speciális ellenszere ne~ _ts~eretes. 

ezért 8 sürgősségi ellátás során a fennalla tuneleket 

meg kell szüntetni W. enyhíteni. 6 

A mérgezés korai felismerése esetén az elso te
rápiás beavatkozás a gyomormosás aktiv szén 
(carbo medicinális hozzáadásá~al.) . 

Az eddigi tapasztalatok szennt 10:0-os kalCIU~
klorid vagy -glukonát oldatok intraven.~s adása~~ 
{előbb injekció, majd tartós_ infuzió forma]ában) a tu

netek rendszerint gyorsan Javulnak. . . 
Extrém mértékú vérnyomásesésnel (eletve~zé

\yes keringési elégtelenség eseté~) katekola~mo_k 
(pl. noradrenalin infuzió) alkalmazasa lehet szukse-

ges. . . k' 
Szívelégtelenség esetén strofant~n IV. ad~sa 1-

sérelhető meg. Ezenkívül vércukor- es elekrolli _(kal
cium, kálium)- szintet is ellenőrizni kell, mert az Inzu

lin szekréciója gátlódik. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: . 
_ más vérnyomáscsökkentő szerekkel (az Ilyen 

irányú hatás erősödhet); .. 
_ béta-receptor blackalókkal (a hatás osszege

zödhet és ez fokozott vérnyomáse~ést ese~eként 
szívelégtelenség kialakulását er~dm~~yezh:tl); . 

_ cimetidinnel (a vérnyomascsokkento hatas 

erősödhet); . 6 •• 

_ nitrát- készítményekkel ( a hatas erasedhet 

szinergizmus révén). 
e Figyelmeztetés 

Kifejezetten alacsony vérnyomás eseté~ (súlyos 
hypotonia: 90 Hgmm alatti ~ystolés nyomas) csak 

fokozott óvatossággal adhato. 

tóleg a kezelés alatt a szoptaté.st ajánlatos abba-

hagyni. . . . 1. k 
Állatkísérletekben a terap1as adago aso nem 

okoztak teratogén károsodást. Mivel azonban nagy 
orális dózisokban (a terápiás dózis 30-100-szorosa
nál) patkányokon és egereken fejlődési rendellene_s
ségek voltak megfigyelhetők, szedé~e a_ ter~esseg 
teljes időtartama alatt ellenjavallt Sz1vgllkoz1dokkal 

jól kombinálható. .. . . _ 
Nifedipin hatására ritka esetben, rov1d .1dovel a 

bevétele után mellkastáji fájdalmak (angina. pec
toris-szerű panaszok) léphetnek fel. Ha eze~. Jelen
ség és a gyógyszerszedés kö~ött oki ös~z~fuggést 
lehet feltételezni, akkor a kész1tmény adasat fel kell 

függgeszteni. 
Alkalmazásának első szakaszában - eg~nen

ként meghatározandó ideig- járművet v~z.etnl, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni t1los .. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a t1lalom 

mértéke. 
A gyógyszer szedésének ideje alatt alkoholt fo-

gyasztani tilos. . _ 
Eltartás: A gyógyszer f~nytol védve tartandó. 

e Megjegyzés: + V · 
e Törzskönyvi szám: K- 981 

Kalciumantagonista, coronaria therapeuticum 

és antihypertonicum. . . 
Kalciumantagonista hatása révén _gatoiJa a_ kal

cium-ionok káros beáramlását a seJ~me~bran~n 
át a szívizomsejtekbe és az erek Simalzomse]t

jeibe. 
Ebből következóen: . . . 
- értágítás'(koszorúérspasmolysis) réven vedi a 

szívet az oxigénhiánnyal szemben; . 
- ná a myocardium oxigénellátása ~ koszor~

ér rendszer vérellátásának javulása következte-

ben; . . tk 
_ cardioprotectiv hatást fejt k.1 a sz1vJzomros ? 

intracelluláris kalciumfelhalmozódásának, ~alan~nnt 
ATP tartalmuk csökkenésének megakadalyozasa 

révén; . . . 
- közvetlenül és közvetve csökkenti a SZIVIZ~m 

oxigénigényét (a "belső" és "külső" szívmunka mer-

séklése); . . . 

A malignus hypertoniában. és hypo_volae
miában szenvedö, dialysis-kezeles alatt _ana be~e
geknél fokozott óvatosság szüks~ges, m_ivel ~z e!.
tágulás következtében jelentős v.ernyomaseses ko

vetkezhet be. . . . . 
A nifedipin bekerül az anyateJ~e ~s bar_ eddig 

nem vált ismertté, hogy csecserneknel fe\lep~et-: 
farmakológiai hatás, mégis eló~igyá~at?ssag_bOI 
a szaptetás időtartama alatt adásat kerulm kell, 1\le-

- értágitás (vasodilatatio) revér: csö~kent1 a pe
rifériás ellenállást, ezáltal csökkenti a sz1v utóterhe-

lését (afterload) is; . . . 
_ a szívmunka gazdaságosabba vallk. 
A hatóanyag orális bevételt követően a teljes 
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béltraktusban jói felszívódik, a reszo~pció 90-
100%-os. 

Egyretard drazsé {20 mg nifedipin) bevéte!e 60 
perc elteltével terápiásan hatásos vérszintet ered
ményez. A maximális plazmakoncentrác:ó 2,4 óra 
múlva érhetó"el. 10 órával a bevétel után még mind
ig hatásos {13 mg/ml) plazmaszint mérhető, amely a 
24. órára fokozatosan lecsökken. 

A plazmafehérje kötődés mértéke: több, mint 
95%. 

A .,first pass effectus" magas. 
A metabolizáció során a nifedipin 3 farmakoló

giailag inaktív, vízoldható metabolittá alakul, ame
lyek túlnyomórészt a vesén át ürülnek ki (70--80%
ban); a fennmaradó rész az epével és a széklettel 
eliminálódik. 

Az abszolút biohasznostíhatóság: 40-60%. 
e Hatóanyag 

20 mg nifedipinum {retard) drazsénként 
e Javallat 

Ischaemiás szívbetegségek, különösen az angi
na pectoris korai és tartós kezelése; 

- krónikus stabit angina pectoris {terheléses v. 
effort angina); 

-instabil angina pectoris {crescendo-angina, in
farktust megelőző angina, nyugalmi angina és 
egyéb vasospasticus angina pectoris, mint 
Prinzmetal-angina, Variant-angina); 

- szívinfarctus utáni állapot, angina pectoris ko
rai és tartós kezelése (az akut eseményt követően 8 
nap múlva, stabit keringés mellett). 

Hypertonia (primer hypertonia összes súlyassá
gi fokozata. szekunder h/pertonia). 
• Ellenjavallat 

Nifedipin- túlérzékenység. Cardiogen shock, in
stabil keringési állapot. Akut myocardiális infarktus 
utáni elsö 8 nap. 

Terhesség. Szoptatás esetén és súlyos hypoto
nia esetén történő alkalmazását lásd a Figyelmezte
tés fejezetben. 
e Adagolás 

Individuális. Az adagolást a beteg mindenkori 
állapotának megfelelöen egyénileg kell meghatá
rozni. 

Szokásos adagja felnőtteknek 
Szívkoszorúér-betegségek kezelésére: napon

ta 2-szer 1 relard drazsé {2-szer 20 mg nifedi
pinum). 

Vasospasticus angina (Prinzmetal-, nyugalmi
angina) esetén a napi adag átmenetileg 80 illQ-tól 
(4-szer 1 relard drazsé) maximum napi 120mg-ig 
(6-szar 1 retard drazsé) felemelhetó. 

Ha a kezelés során kb. 14 nap alatt kielégító te
rápiás hatás nem érhető el, úgy a gyorsan ható 
Corinfar drazsé (10 mg nifedipin) alkalmazására kel! 
áttérni. 

Hypertonia kezelésére: naponta 2-szer 1 retard 
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drazsé, amely adag bizonyos esetekben maximum 
2-szer 2 retard drazséra (2-szer 40 mg nifedipinum) 
emelhető. Általában az étkezésektől függetle:-~ül, 
szétrágás nélkül, folyadékkal kelilenyeln i. Az egyes 
adagok bevétele között a javasolt időtartam 12 óra, 
a minimális időköz 4 óra. 

A retard drazsé szedését - nagy adagok esetén 
különösen- fokozatosan kell abbahagyni:' .. 
e Mellékhatás 

Főleg a kezelés kezdetén lépnek fel, többnyire 
enyhék és átmeneti jellegüek: fejfájás, arckipirulás 
(flush), melegségérzés, pulzusfrekvencia növeke
dés, szédülés, szívdobogásérzés (palpitatio) és a 
vérnyomás normális szint alá csökkenése (hypo
toniás keringési reakció). 

Az erek kitágulása következtében lábszárödé
mát és magas dózisok mellett egyes esetekben 
gyomor-bél-zavarokat {rosszullét, hasmenés), fárad
ságérzetet bőrreakciókat {bóNörósség, viszketés) 
a karokban és a lábakban zsibbadás! (paraesthe
sia), izomfájdalmakat (myalgia), ujjremegést 
(tremor), valamint enyhe, átmeneti látászavartfigyel
tek meg. 

Egyes esetekben - hosszabb kezelés hatására 
- fog-ínyelváltozások (gingiva hyperplasia); idősebb 
betegeknél gynaecomastia fordulhatnak elő, amik a 
gyógyszer szedésének abbahagyása után teljesen 
visszafejlődnek. 

Nagyon ritkán előfordulhat a vércukorszint átme
neti emelkedése is. 

Túladagolás - intoxikáció 
A mérgezés súlyosságától függően a szakása

san előforduló melfékhatásokon kivül a következő 
tünetek jelenhetnek meg: retrosternális {szegy
csont- mögötti) fájdalom, arckipirulás (flush), fejfá
jás, vérnyomásesés és tachycardia, bradycardia és 
sinuscsomó múködésének elnyomása (perifériás 
pulzus hiánya). 

Súlyos mérgezés eselén keringési collapsus, 
eszméletvesztés, valamint a sinuscsomó-működés 
elnyomása és az AV- átvezelés késleltetése révén 
AV- vagy kamrai pátritmusképződés (automácia) jö
het létre. 

A nifedipin speciális ellenszere nem ismeretes, 
ezért a sürgősségi ellátás során a fennálló tüneteket 
kell megszüntetni ill. enyhíteni. A mérgezés korai fel
ismerése eselén az első terápiás beavatkozás a 
gyomormosás aktiv szén (carbo medicinalis) hozzá
adásáv-al. 

Az eddigi tapasztalatok szerint 10'/'o-os kalcium
klorid vagy -g!ukonát oldatok intravénás adására 
(elóbb injekció, majd tartós infuzió formájában) a tü
netek rendszerint gyorsan javulnak. 

Extrém mértékú vérnyomásesésnél (életveszé
lyes keringési elégtelenség esetén) katekolaminok 
(pl. noradrenalin infuzió) alkalmazására lehet szük
ség. 



Szívelégtelenség esetén strofantin iv. adása kí
sérelhetó meg. Ezenkívül vércukor· és elekral it- {kal
cium, kálium) szintet is ellenőrizni kell, mert az inzu
lin szekréció ja gátlódik. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
~ más vérnyomáscsökkentő szerakkel (az ilyen 

irányú hatás erősödhet); 
- béta-receptor blockolókkal (a hatás össze

gezödhet és ez fokozott vérnyomásesést, ese
tenként szívelégtelenség kialakulását eredmé
nyezheti); 

- cimetídinnel (a vérnyomáscsökkentő hatás 

erősödhet); 
- nitrát- készítményekkel (a hatás erősödhet 

szinergizmus révén); 
- kinidionel (ennek plazmaszintje a vártnál ala

csonyabb lehet. majd a nifedipin elhagyásakor 
szintje emelkedhet, és dózis-újrabeállítás válhat 
szükségessé). 
e Figyelmeztetés 

Kifejezetten alacsony vérnyomás esetén (súlyos 
hypotonia: 90 Hgmm alatti systoles nyomás) csak 
fokozott óvatossággal adható. 

A malignus hypertoniában és hypovolae
miában szenvedó, dialysiskezelés alatt álló bete
geknél fokozott óvatosság szúkséges, mivel az ér
tágulás következtében jelentős vérnyomásesés kö
vetkezhet be. 

A nifedipin bekerül az anyatejbe és bár eddig 
nem vált ismertté, hogy csecsemőknél felléphet-e 
farmakológiai hatás, mégis elővigyázatosságból a 
szapiatás időtartama alatt adását kerülni kell, ille
tóleg a kezelés alatt a szoptatást ajánlatos abba

hagyni. 
Állatkísérletekben a terápiás adagalások nem 

okoztak teratogén károsodást. Mivel azonban nagy 
orális dózisokban (a terápiás dózis 30-100-szorosá
nál) patkányokon és egereken fejlődési rendellenes
ségek voltak megfigyelhetők, szedése a terhesség 
teljes időtartama alatt ellenjavalt 

Szívglikozidokkal jól kombinálható. 
Nifedipin hatására ritka esetben, rövid idővel a 

bevétele után mellkastáji fájdalmak (angina pec
tor"ls-szerú panaszok) léphetnek fel. Ha ezen jelen
ség és a gyógyszerszedés közölt oki összefüggést 
lehet feltételezni, akkor a készítmény adását fel kell 
függeszteni. 

Alkalmazásának első szakaszában ~ egyénen
ként meghatározandó ideig~ járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. A gyógyszer szedésének id(;;!je alatt alko
holt fogyasztani tilos! 

Eltartás: A gyógyszer fénytól védve tartandó. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K-1920 

A magnéziumion az egyik legfontosabb intracel
luláris kation. Számos enzim kofaktora, részt vesz a 
sejtmembrán permeabilitás· és a neuromuscularis 
ingerületátvitel szabályozásában. Csökkenti a mate
ros véglemez ingerlékenységét, valamint az 
acetilkolin felszabadulását a cholinerg végkészülé
ken. A magnéziumhiány hosszútávon neuromuscu
laris-, psychés- és cardiovascularis zavarok jelent
kezéséhez vezethet. 
e Hatóanyag 

Cormagnasin 200: 2,0475 g magnes'1um sulfu
ricum heptahydricum {16,6 mEq magnézium) 10 ml
es ampullánként 

Cormagnasin 400: 4,095 g magnesium sulfu
ricum heptahydricum (33,2 mEq magnézium) 10 ml
es ampullánként 
e Javallat 

Magnéziumhiány kezelése (elsősorban corona
ria betegség, ill. angina pectoris, valamint tetania 
esetén). 
o Ellenjavallat 

Myasthenia gravis, kifejezett bradycardia, kalci
um-. ammónium-, foszfát tartalmú kóképzódésre való 
hajlam, AV-black és súlyos vesemúködési zavarok. 
e Adagolás 

A magnéziumhiány súlyosságának, ill. a magné
ziumigény nagyságának megfelelóen 1 ampulla 
mélyen im. vagy a fekvő betegnek lassan (az első 3 
ml-t 3 perc alatt) iv. adandó be. k adag 1-2 napos 
szúnet után ismételhető. A kezelést ajánlott több hé
ten át folytatni. A magnéziumszint fenntartása érde
kében javasolt a magnézium tablettákkal való kom
binált kezelés. 
• Mellékhatás 

Nagy adagok alkalmazását követően légzésde
pressio, vérnyomáscsökkenés, bradycardia, ingerület
vezetési zavarok és perifériás vasodilatatio léphet fel. 
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Az injekció túl gyors iv. alkalmazása hányást. fá
radtságot, fejfájást, melegségérzetet. szédülést és 
nyugtalanságot okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tifos: 
~ barbiturátokkal, hypnoticumokkal, narcoticu

mokkal (légzésdepressio veszélye). 

óvatosan adható együtt: 
~digitálisz glikozidokkal (ingerületvezetési zava

rok, szívmegállás veszélye); 
-kalcium sókkal ív. (a magnézium hatása csök

ken); 
- kurare tipusú izomrelaxánsokkal (hatásfokozó

dás, neuromuscularis black veszélye). 
A magnézium-szulfát inkompatibilitásátészle!ték 

kalcium- és foszfát ·sókkal, polimixin B szulfáttal. 
sztreptomicin-szulfáttal, tobramicin-szulfáttal, zsír
emulziókkal, dobutamin-hidroktoriddal, prokain· 
hidrokloriddal, tetraciklinekkel, alkáli karbonátokkal 
és bikarbonátokkal, benzi!penicillinne!, nafci!linnel, 
hidrokortizon-nátriumszukcináttal és szalicilátokkal. 
Az inkompatibilitás veszélye miatt a fent említett 
gyógyszerekkel nem keverhetó a magnézium·szu!
fát injekció. 
• Figyelmeztetés 

Vesemúködési zavarok esetén szükségessé vál
hat az adag csökkentése. 

Túladagolás eselén központi idegrendszeri tü
netek (fáradékonyság, hányás, légzésdepressio), 
szívmúködési zavarok (AV-vezetési zavarok, kamrai 
eredetű ritmuszavar). hypotensio jelentkezhet. 

Terápia: lassú iv. kalcium (100-200 mg kalcium 
5-1 O perc alatt); vesemúködési zavar esetén dialy
sis is szükséges lehet. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4055 (200 injek
ció); OGYI-T: 4056 (400 injekció) 

Hatóanyaga a tetrakozaktid, mely a természetes 
ACTH első 24 aminosav láncát tartalmazó polipep
tid. Biológiai hatása megegyezik az endogén hor
monéval, azaz stimulálja az ép mellékvesekéreg 
adrenocorticalis hormon-termelését. melyek közül a 
hidrokortizon kOlönösen fo{ltos. A tetrakozaktid szin
tetikus készftmény, ezért tisztaságifoka magas. Elté
róen az állati eredetű ACTH készítményektól, malye
ket biológiai hatásosságuk alapján kel! standardizál
ni, a Cortrosyn Depot a tetrakozaktid milligrammja 
szerint adagolható. Összetétele állandó: 1 mg 
tetrakozaktid kb. 100 I.U. ACTH hatásának felel 
meg. Hosszú hatású készítmény, mely a tetrakazak
tit és hordozóanyaga, a cink-hidroxid között képző
dó adszorpciós komplex következménye. 

Múködó mellékvesekéreg esetén gyakran taná
csos inkább Cortrosyn Oepot-t adni glükokor
tikoidok helyett a mellékvesekéreg insufficientia illet
ve atrophia megelőzésére. Másrészról ha csak rész-
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leges vagy inadequat mellékvesekéreg válasz vár
ható, akkor glükokortikoid-terápia javallt {akár ön
magában akár Cortrosyn Oepot-val kombinálva). 
e Hatóanyag 

2 mg tetracosactidum {2 ml) ampullánként 
e Javallat 

Minden olyan esetben javallt, amikor a glükokor
tikoidok, feltéve ha a mel!ékvese múk6déSé" megfe
lelő úgymint 

- kollagén betegségek, beleértve a rheumatoid 
arthritist és egyéb hasonló, rheumás jellegű megbe
tegedéseket: 

~ kró~ikus bőrbetegségek, úgymint pemph'1gus, 
dermatitis herpetiformis, ekzema, exfo!iativ dermati· 
t is; 

- gastrointestinalis megbetegedések, úgymint 
colitis ulcerosa, Crohn-betegség és hyperbilirubi
naemia; 

- nephrosis syndroma; 
~ akut neurológia megbetegedések, úgymint 

multiplex sclerosis exacerbációja, infantilis spasmu
sok, Lennox-syndroma, Guillain·syndroma; 

- végstádiumban Iévé rákos megbetegedések 
palliatív kezelése; 

-asthma kivételes eseteiben (pl. ha más terápia 
elégtelenné válik, vagy ha a Cortrosyn Depot hasz
nálata valamilyen külön előnyt jelent, pl. kor
tikeszteraid kezelés okozta növekedésvisszama
radás elkerülése); 

- a mellékvesekéreg serkentése huzamos kor
tikoszteroid kezelés után 

(Secunder mellékvesekéreg-elégtelenség ese
lén három-négy nap alatt helyreállítja a mallékvese 
érzékenységét.) 

Diagnosztikus célú használata 
A mellékvesekéreg elégtelenség diagnosztizálá

sára is alkalmas. 1 mg Cortrosyn Depot im. beadá
sa előtt kőzvetlenül és 4-6 órával utána mérjük meg 
a plazma kortizai szintjét. Azoknál a betegeknél, 
akiknél mallékvese hypofunkció gyanúja áll fenn 
szükséges lehet további 12-16 óra múlva is vérmin
tát venni. Ha nem tapasztalható plazmakortizol~szint 
emelkedés, további vizsgálatokat kell végezni, még 
3 injekció 24 órás intervallumokban történő beadá
sávaL Secunder hypoadrenalismus esetében ez 
alatt az idő alatt szintemelkedés várható. Az első in
jekcióra adott válasz a mallékvese atrophia vagy 
destrukció mértékét jelzi, míg a további injekciókra 
adott válasz a reverzibi!itást mutatja. 

Miután a vizelet szabadkortizol-szintje az idő 

függvényében követi a plazmakortizai koncentráci
óját, így ez a paraméter is használható. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység, Cushing-syn
droma. Bizonyos vírusfertőzések (pl. varicella, her
pes genitalis). Terhesség, szoptatás. (Nagydózisú 
vagy hosszabb ideig történő alkalmazása esetén az 
ACTH és/vagy ACTH-származékok farmakológiai 



hatása következtében már előfordultak magzati 
rendellenességek. Nem ismeretes, hogy a ható
anyag kiválasztádik-e az anyatejben.) 
e Adagolás 

Kizárólag im., mélyen az izomba adható. Az 
adagolás individuális, a beteg ACTH-szükség
letének megfelelóen. 

A Cortrosyn Oepot-ra adott kortizai válasz kb. 28 
órán át tart, míg a klinikai hatás rendszerint tovább 
fennmarad. 

lrányelvként, felnőtteknek heti kétszer 0,5-1 mg 
(1/2-1 ampulla), akut esetben napi 1 mg (1 amp.) 
három napon át az átlagos adag. 

Mikor elérjük a megfelelő terápiás választ, az in
jekciók közötti időt 2-8 napra lehet növelni. 

6 év alatti gyermekeknek a felnőtt adag egyne
gyedét kell adni, míg 6:-12 év kőzőttieknek a felnőtt 
adag fele ajánlott. 

A kortikoszteroid terápia leépítésére három na
pon keresztül napi 1 mg-ot kell adni, a szteroid 
adagjának naponta egynegyedével való csökkenté
se mellett. Ha a Cortrosyn-gyorsteszt alapján úgy 
ítéljük meg, hogy amellékvese válaszreakciója még 
nem megfelelő, a készítmény tovább adagolható. 
e Mellékhatás 

Nagy adagok és főleg tartós kezelés esetén 
ugyanazokat a mellékhatásokat okozhatja, mint a 
kortikoszteroidok: Cushing-syndroma, vízretenció 
(testtömeg-növekedés), oedema, hypertonia, osteo
porosis, hyperglykaemia, psychés zavarok, a seb
gyógyulás lassúbbodása, infekció. 

Annak ellenére, hogy a készítmény alkalmazása
kor a szenzibilizálás kockázata jóval kisebb, mint az 
állati eredetű ACTH alkalmazásakor, mégis rendkí
vül ritkán, rendszerint 15-30 perccel az inj. beadá
sa után súlyos túlérzékenységi reakció léphet tel, 
amely nagyrészt elkerülhető, ha adását az első túl
érzékenységre utaló tünet jelentkezésekor_ beszün
tetik. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Diabetes mellitusban emeli az inzulinszükségletet. 
e Figyelmeztetés 

Túlérzékenységi reakció fordulhat elő, különö
sen allergiás betegségekben, elsősorban asth
mában vagy allergiás diathesisben szenvedó bete
geknéL 

Ez ritkán súlyos lehet és anaphylaxiás reakció 
formájában jelentkezhet, általában 30 percen belül. 
Ezért, mint bármely más allergiás reakciót esetlege
sen előidéző gyógyszer esetén az orvosnak érdek
lődnie kell a Cortrosyn depot vagy általában rilás 
gyógyszerek elleni reakciók illetve a kórelőzmény
ben szerepló allergiás betegségek felől. A készít
ményt csak szigorú orvosi felügyefel .és megfelelő 
observatio mellett lehet alkalmazni __ 

A gyógyszer adását fel kell függeszteni a túlér
zékenységi reakció legelsó jelére legyen az helyi 
vagy általános. 
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Az injekció beadását követő súlyos allergiás re
akció esetén a megfeleló terápiát kell alkalmazni, 
melybe beletartozik a (testsúlytól függően) O, 1-0,5 
mg epinefrin és a nagy dózisú. vizoldékony kor
tikoszteroid (pl. Oradexon) azonnali lassú i.v. alkal
mazása, 

A következő betegségekben szenvedó betegek 
fokozottabb ellenőrzést igényelnek: 

-latens vagy manifeszt szivelégtelenség, renalis 
dysfunctio, hypertonia, epilepsia vagy migrén, 
osteoporosis, kórelőzményben szerepló elmebeteg
ség, gyomor- vagy nyombélfekély; 

-A Cortrosyn de pot terápia egy nem specifikus 
kezelés, élfedi a betegségek tüneteit és csökkenti a 
fertőzések elleni védekezést. A szokásos antibak
teriális kezelést kel! alkalmazni szükség eselén a te
rápia mellé, különösen szisztémás fertőzés esetén; 

- Élő vaccina beadása esetén figyelemmel kell 
lenni immunsupressiv hatásra; 

- Diabetes mellitusban szenvedó betegek 
megnövekedett inzulinszükségletét figyelembe 
kell venni. Mivel a gyógyszer az arra hajlamos be
tegeknél cukorbetegséget okozhat, hosszabb ke
zelés idején rendszeres vércukor-ellenőrzés szük
séges. 

-A gyógyszer elektrolit háztartásra való hatását 
alacsony nátrium és magas kálium tartalmú d iétával 
ellensúlyozni lehet. 

- Nem javallt adrenális steroid-pótló terápiaként 
Addison-betegségben és adrenalectomia utáni álla
potban. 

Túladagolás jelei és kezelése 
A gyógyszer túladagolása időleges vízreten

cióhoz és a mellékvesekéreg túlmúködésének 
egyéb jeleihez vezethet. Ebben az esetben az ada
golást időlegesen fel kell függeszteni vagy az adag 
mennyiségét csökkenteni akár felezéssei akár a két 
injekció közötti idő megnöveléséveL 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V 
o Törzskönyvi szám: K- 664 

A Cotazym forte hatóanyagai sertéspancreasból 
kivont pancreatinum, valamint marhaepekivonat és 
celluláz. 

A tabletta filmbevonala gyomorsav rezisztens, 
így védelmet nyújt a gyomornedv inaktiváló hatásá
val szemben, továbbá a készítmény segédanyagai 
között nátrium hidrogénkarbonát szerepel, amely a 
tabletta szélesésekor felszabadul és pufferzónát ké
pez, amely megvédi az enzimeket a gyomorsav és 
pepszin hatásától. 

A duodenumban az enzimek kb, 18 perc alatt a 
terápiás hatáshoz szükséges mennylségben kiol
dódnak és aktiválódnak. 

A tabletta emésztőenzimei relative magas lipáz 
aktivitássaJ·rendelkeznek. 

Pancreas elégtelenségben a steatorrhoea esők-. 
kentéséhez szükséges dózis proteáz és amyláz ak
tivitása elegendő a fehérje és szénhidrát emészté
séhez is. A marhaepe-kivonat növeli a lipázaktivi
tást a pancreas elégtelenségben előforduló zsír
széklettel elvesztett epesavai pótolja. 

A celluláz megkönnyíti a nyers, vagy nem kelló
en megrágott növényi eredetű táplálékok emészté
sét, csökkentve a túlzott peristalticát és az erjedési 
folyamatokat a bélben, így tovább csökkenti a puf
fadás!. 

A készítmény alkalmazható a gastrointestina
lis rendszer kűlönbözó állandó vagy átmeneti en
zimhiánya, valamint ételintolerancia okozta zava
raiban. 
e Hatóanyag 

Pancreatinum (megfelel 6000 Ph. Eur.E lipáz
nak). Acidum chollcum 30,00 mg (extractum fellis 
tauri siccum formájában). 

Cel!ulase concentratum 2,5 Wallerstein E. film
tablettánként. 

Segédanyagként nátriumhidrokarbonátot, lak
tózt is tartalmaz. 

Festékanyag: titan-dioxid E171. 
e Javallat 

A zsíremésztés zavarával járó pancreas
múködés elégtelensége {pancreatitis chronica, a 
pancreas-daganatos m\3(lbetegedése, pancreatitis 
cystica fibrosa). 

Hepatitis chronica, gastrectomia utáni állapot, 
bél- és epeútbetegség, flatulentia, meteorismus, 
zsírintolerancia, sprue-ban a lipáz-hiány enyhíté
sére. 
e Ellenjavallat 

Sertés- és marha protein iránti érzékenység. 
Akut pancreatitis. 
o Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek 2-3 tabletta a fő
étkezés közben vagy közvetlenül evés után. Főétke
zések közölti étkezés esetén 1 tabletta adása szük
séges. 

A tablettát kevés vízzel, szélrágás nélkül kell be
venni. A tabletta dózisának megállapítása individu
ális, a pancreasbetegség súlyosságához és a fo
gyasztott táplálék emészthetőségének igényéhez 
kell igazodnia. 
e Mellékhatás 

Gyomorpanaszok, émelygés hasmenés. Hyper
sensitívítas (tüsszögés, könnyezés, bőrkiütés). Na
gyobb adagok esetén hyperuricaemia, hyperurico
suria. 

Buccalis és perlanalis érzékenység. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
Antacid együttadása javítja a készítmény haté

konyságát, különösen a rendellenesen alacsony 
duodenum pH esetén. 

Nem ajánlott viszont Ca vagy Mg tartalmú 
antacidával együtt adni, mert a keletkező oldhatat
lan Ca és Mg zsírsavszappan csökkenti a hatékony
ságot. 

Gátolja a folsav felszívódását (kÜiö~Ö";~n H
2
-

receptor antagonistával és bikarbonáttal együtt 
adva). 
• Figyelmeztetés 

Túlérzékenységi reakciók esetén a készítmény 
szedését azonnal abba kell hagyni. 

Ezidáig nem ismert olyan eset, ahol pancreas ki
vonatok terhességben, ill. szoptatás alatt veszélyt 
jelentettek volna a magzatra vagy az újszülöttre. 

Hypertoniában, krónikus szívelégtelenségben, 
oedemaval járó állapotokban, a tabletta nátrium 
(195 mg natrium bicarbonát) tartalmamiatt adago
lása elóvigyázatosságot igényel. 

Ha a beteg folsav terápiában részesül, tólsav 
dózisát módosftani szükséges, mivel a készítmény 
gátolja a fólsav felszívódását. 

Köszvény eselén a készítmény rendelése foko
zott elővigyázatosságat igényel, hyperuricaemia ve
szélye miatt. Húgysav laboratóriumi ellenőrzése in
dokolt! 

Túladagolási toneteket nem irtak le a készít
ménnyel kapcsolatban. 

Eltartás: 2-15 oc között, fénytól és nedvességtől 
védve. 
• Megjegyzés: Vény nélkül is kiadható. 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3417 

A perindopril a májban aktiv metabolittá 
perindopriláttá alakul, mely hatékonyan gátolja mind 
a plazma, mind a szöveti angiotensin-konvertáló en
zim (ACE) múködését. 

Az enzim az angiotensin l-et alakítja a vasocon
strictor hatású angiotensin ll-Vé és inaktíválja a 
vasadilalator hatású bradykinint 

Tehát az ACE gátlásán keresztül módosítja a 
vérnyomásszabályozásban fontos szerepet játszó 
renin-angiotensin-aldosteron rendszer múködését 
és ezáltal csökkenti mind a systolés, mind a dias
tolés vérnyomást. 

Az antihypertensiv hatást nem kíséri reflex 
tachycardia. 

24 órás vérnyomásszabályozást biztosít; a vér
nyomáscsökkenés maximuma a bevétel után 4-6 
órával jelentkezik. 



A vérnyomást általában már manaterápia formá
jában normalizálja. Amennyiben hatása nem kielégi
tő, káliumürítő diureticummal kiegészíthető adása. 
Szükség esetén egyéb kombináció is lehetséges. 

A perifériás resistencia csökkentésével könnyíti 
a bal szívfél munkáját, hatására a preload és az 
afterload is csökken. Mindezek alapján a szívelégte
lenségben szénvedó betegek haemodinamikai pa
ramétereinek javulása, a fizikai terhelhetőség növe
kedése érhető el. 

Helyreállítja a nagy artériák elaszticitását, csök
kenti a bal kamra hypertrophiáját. 

A gyógyszer elhagyása után rebound jelenség 
nem lép fel. 

Felszívódása gyors, a maximális plazmakon
centrációt a bevételt követően 1 óra múlva éri el; bi
ológiai hasznosulása 65-75%. A perindopril plaz
mafelezési ideje 1 óra. 

A perindopriláttá történő átalakulás mértéke kb. 
20%. A perindoprilát plazma-csúcskoncentrációja 
3--4 óra alatt alakul ki. A fehérjékhez való kötődés 
kevéssé jelentős, kb. 30%, de koncentrációfüggő. 

A perindoprilát a vizelettel ürül ki, eliminációja 
két fázisú: a szabad frakció felezési ideje 3-5 óra, 
míg az ACE-hez kötött rész felezési ideje a komplex 
lassú disszociációja miatt 25 óra. Ismételt adagolás 
után sem kumulálódik; a "steady-state" 4 nap alatt 
alakul ki. A perindopril dialysis elearance-e 70 
ml/perc. 
• Hatóanyag 

4 mg perindoprilum butylaminicum tablettán
ként 
e Javallat 

Hypertonia (essentialis és renalis). 
Szívelégtelenség (digitálisz -és/vagy diureticum

terápia kiegészítése). 
fJ Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. Ter
hesség és szoptatás időszaka. Gyermekkor (kellő 
tapasztalat hiányában). Hypertrophiás cardiomy
opathia alacsony cardialis output-tal. Primer 
hyperaldosteronismus. Aortastenosis. Mitralis 
stenosis. 

Angioneurotikus oedema az anamnesisben 
egyéb ACE-gátlókkal történt kezelés kapcsán. Sú
lyos májkárosodás. Vesetransplantatio utáni állapot 
Az arteria renalis kétoldali stenosisa. 
e Adagolás 

Hypertonia 
Az ajánlott dózis napi 4 mg_(reggel1 tabletta). 

Ha egy hónapi szedés után nem kielégitő a vérnyo
máscsökkenés, az adag napi 8 mg-ra (reggel 2 tab
letta) emelhető. 

Ha előzetesen diureticumot kapott a beteg, ak
kor a kezelés elkezdése előtt legalább 3 nappal a 
diureticum adását abba kell hagyni. Amennyiben a 
diureticus kezelés nem kerülhető el, a perindopril 
kezdeti adagja 2 mg (Yz tabletta). 

!dós betegek kezelését napi 2 mg-mal javasolt 
kezdeni, melyet szükség esetén 1 hónapi szedés 
után 4 mg-ra lehet emelni. 

Renovascularis hypertoniában (preoperativ 
szakban, vagy ha sebészi beavatkozás nem lehet
séges) a kezelést óvatosan, napi 2 mg-mal kell kez
deni és rendszeresen ellenőrizni kel! a vesefunkelót 
Veseelégtelenség esetén az adagolást a renalis 
insufficientia mértékéhez kell igazltaní. Ezen bete
gek szérumkálium és -kreatinin szintjét a veseelég
telenség mértékétól függö gyakorisággal ellenőrizni 
kelL 

A:z 

15-30 mlfperc 
<15 mVperc 

2 mg másnaponta 
2 mg a dialysis napján 

Szfve/égte!enség 
Az ajánlott dózis napi 2 mg {reggel 1/2 tabletta). 

Szükség esetén a napi adag 4 mg-ra {reggel 1 tab
letta) emelhető. Amennyiben előzetesen diureticu
mot kapott a bete-g, ha lehetséges, a diureticum 
adagját a kezelés megkezdé-se előtt néhány napig 
csökkenteni kell. Idős betegek, súlyos szívelégte
lenségben szenvedő egyének (NYHA IV. stádium), a 
kezdetben alacsony vérnyomású vagy veseelégte
lenségben szenvedó betegek, nagy dózisú 
diureticumot szedő betegek (különösen, ha a 
diureticum dózisa nem csökkenthető) kezelését szi
gorú orvosi felügyelet me!lett, napi 1 mg-os adaggal 
kell kezdeni. 
• Mellékhatás 

Ritkán fordulnak elő és általában enyhék. 
Főleg a kezelés kezdetén jelentkeznek, mikor a 

vérnyomás még nem kellően kontrollált: fejfájás, 
hangulat- és alvászavarok, fáradékonyság. Ritkán 
száraz köhögés, szédülés, görcsök, hányinger, dys
pepsia, ízérzészavar. Igen ritkán angioneurotikus 
oedema az arc, ajak, nyelv, glottis és a végtagok 
duzzanatávaL Ebben az esetben a kezelést azonnal 
abba kell hagyni és a megfelelő ellátást biztositani 
kell. 
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Enyhe fokú hyperkalaemia előfordulhat, ami ká
liumürítő diureticummal történő kiegészltéssel álta
lában megszüntethető. 

A szérumkarbamidnitrogén- és kreatinin-szint 
esetleges emelkedése a gyógyszer elhagyása után 
megszünik. 

Ritkán proteinuria, neutropenia, ill. a kezelés 
kezdetén a haemoglobinszint kismértékű csökkené
se jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerúfendó: 
- Káliummegtakarító diureticumokkal (hyper

kalaemiát okoz, különösen veseelégtelenség ese
tén). 

i. 

Ovatosan adható egyútt: 
- Neurolepticumokkal, imipramin típusú antide

presszánsokkal (orthostatikus hypotensio fellépésé
nek veszélye); 

- Diureticumokkal {azoknál a betegeknél, akik 
már részesülnek diureticus kezelésben- kü!önösen, 
ha nemrégen kezdték a diureticum szedését ·-foko
zott vérnyomáscsökkenés következhet be. Ennek 
veszélye csökkenthető, ha a kezelés megkezdése 
előtt néhány nappal a diureticum adását felfüggesz
tik; 

- Egyéb vérnyomáscsökkentökkel {additív ha
tás); 

- !mmunsuppressiv-szerekkel, cytostatikumok
kal, allopurinollal, szteroiddal (vérképelváltozás, fő
leg leukopenia fokozott veszélye); 

- Nemszteroid gyulladásgátlókkal (a vérnyo
máscsökkentő hatás gyengül); 

- Lítiummal {a lítium kiválasztása csökken). 
A Coverex és digoxin egyidejű szedése során 

farmakokinetikai kölcsönhatást nem figyeltek meg. 
Együttadásuk esetén a digoxin adagolásának mó
dosítása nem szükséges. 
• Figyelmeztetés 

Súlyos folyadék- és Na-hiányos állapot {só
mentes diéta és/vagy diureticummal történt előzetes 
kezelés), ilL az arteria renalis egy- vagy kétoldali 
szúkülete a renin-angiotensin-aldosteron rendszer 
stimulációját idézheti elő. 

A rendszer ACE-inhibitorral történő gátlása -fő
ként az első adagtól, ill. a kezelés első két hetében 
- hirtelen vérnyomáseséshez vezethet, valamint a 
gyógyszer szedési időtartamától függetlenül vese
funkció-zavar vagy akuv'veseelégtelenség léphet 
feL Ezért hypovolaemia, Na-hiányos állapot. vese
és szívelégtelenség, idős kor, renovascularis hyper
tonia esetén a vérnyomást, a szérumkreatinin- és 
kálium-szintet a kezelés megkezdése előtt, majd a 
kezelés folyamán is gyakrabban kell ellenőrizni. 

Mint más vérnyomáscsökkentők, a reakcióké
pessé-get és a közlekedésben való biztonságos 
részvételt befolyásolhatja. 

Elővigyázatosság, az elóny/kockázat gondos 
mérlegelése szükséges a készítmény alkalmazása 
során, károsadott immunrendszer esetén. 

Mútétek, anaesthesia: nagyobb sebészeti mú
tétek során alkalmazott anaesthesia, ilL hypotensiv 
hatású anaestheticumokkal történő együttadása 
esetén (más ACE-gátlókhoz hasonlóan) vérnyo
másesést okozhat. Ez volumenpótlással korrigál
ható. 

Túladagolás várható tünetei vérnyomáscsök
kenéssei kapcsolatosak. Gyomormosáson kívül 
ajánlatos izotóniás sóoldat infúzióban történő 

adása. 
Eltartás: szabahőmérsékleten {30 °C alatt). 

• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3861 
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A nátrium-kloroglikát megakadályOZZa á':tauergi
ás reakciókat kiváltó anyagok kiszabadulását a hízó
sejtekből. Belélegezve hatásosnak és b'lztonságos
nak bizonyult az asthmás rohamok megelőzésére. 

Stabilizálja a hízósejtek membránját úgy, hogy 
feltételezhetően megakadályozza a kalcium ionok 
membránon keresztüli áramlását. Gátolja a hízósej
tek degranulációját, amit az IgE és !gG, valamint a 
nem antigén ingerek váltanak ki, és gátolja az olyan 
vazoaktív anyagok felszabadulását is, mint a hiszta
min és a leukotriének. 

Nincs közvetlen bronchodilatator. gyulladás
gátló, vagy kortikoszteroid-szerű hatása. Nem sem
legesiti a hisztamin és a mediátorok hatását. 

A tapasztalatok szerint hosszabb ideig tartó ke
zelés alatt csökkent egyes asthmások hisztamin-ér-
zékenysége. · 

Béta-blackalókat szedő betegeken gátolja az 
alfa-adrenerg receptorok stimulációja által előidé
zett bronchusösszehúz6dást. 

Ha az allergiás beteg a Cromolynt az antigén ex
pozíció előtt lélegzi be, az részben meggátolja az 
azonnali allergiás reakciót (l .típus). 

Hatása fokozatosan gyengül, ha 1, 6 vagy 15 
perccel az antigén expozíció után lélegzik be. Hatá
sa a dózis emelésével nem fokozódik, csak a hatás 
időtartama hosszabbodik meg. 

A profilaxis mértéke és tartama egyéni, függ a 
bronchus antigén iránti érzékenységétöl. 

A legtöbb adat szerint a betegek többségénél 
részben vagy teljesen meggátolja az allergének ál
tal előidézett asthmás reakciókat. A gyógyszer hatá
sa általában több mint 5 órán át érvényesül. 

A késői {lll. típus) allergiás reakciókat is meg
akadályozza, a nem atópiás betegeknél is. 

A belélegzett vagy szisztemás kortikoszteroidok 
csak a lll. típusú reakciókat gátolják. 

Farmakokinetika: A belélegzett Cromolyn keve
sebb, mint 1 0%-a éri el a tüdő t és szívódik fel. 

A legnagyobb részét a betegek lenyelik, és 
egyáltalán nem szívódik fel. (A belekból kb. 1 %-a 
szívódik fel.) 

A 80 mg belélegzett dózis kb. 7,5%-a a tüdőkből 
abszorbeálódik, más adat szarint a 20 mg-os adag
nak a 3,2%-a. 

Obstructiv tüdőbetegségben szenvedóknél ke
vesebb gyógyszer jut be a tüdőbe. 

A felszívódás az életkorral is csökken. 
A nátrium-kromoglikát nem bomlik le, hanem vál

tozatlanul kiürül az epével és a vizeletteL 



e Hatóanyag 
20 mg natrium cromoglicicum kapszulánként. 

e Javallat 
Asthma bronchiale. Szezonális, perenniálls 

és/vagy terhelés kiváltotta asthmás rohamok meg
előzése. Nem alkalmas asthmás rohamok kezelé
sére. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, 
ame!y igen ritkán fordul elő.Terhesség első három 
hónapja. 
e Adagolás 

Kezdeti adagolás 1 kapszula naponta 4 alka
lommal, súlyos esetekben, vagy fokozottabb anti
gén veszélyeztetettség eselén napi 8 kapszula is 
adható. Folyamatos kezelés esetén 1 kapszula na
ponta 2-3 alkalommal. 

A kapszulák tartalmát az e célra kifejlesztett ké
szülék segítségével kell belélegezni. 

A kezelés terápiás eredménye általában a ne
gyedik hét után jelentkezik, idősebb, súlyos, króni
kus asthmás betegeken csak··a hatodik-nyolcadik 
hét után. 

A kezelést felfüggeszteni fokozatosan (kb.1 hét 
alatt) kell, hogy elkerüljOk az asthma exacerbatioját. 

A kezelés sok esetben lehetövé teszi az egyéb 
antiasthmaticumok adagjának csökkentését, esetle
ges fokozatos elhagyását. 

Szteroidok esetében fokozott óvatosság taná
csos. Szteroidokkal kezelt betegeknél a Cromolyn 
kiegészítő adása lehetövé teszi a kortikoszteroid 
fenntartó dózis csökkentését vagy annak teljes elha
gyását. 

Az ajánlott heti szteroidcsökkentés mértéke a 
napi adag 1 0%-a. A szteroid-dózis növelése szük
séges lehet, ha a tonetek fokozódnak, valamint fer
tőzés, erős antigén- vagy stresszhatás esetén. Ha a 
kezelés eredménye a szteroidadagolás csökkenté
sét vagy elhagyását lehetövé tette, a Cromolyn leál
lítása előtt az eredeti szteroid-szintet helyre kell állí
tan i. 

Bronchodilatatorok és Cromolyn egylittes adá
sakor a bronchodilatator alkalmazásának gyakorisá
ga szintén csökkenthető. 
o Mellékhatás 

A száraz poralakú anyag esetenként rossz száj
ízt vagy szájszárazságot okozhat. 

Irritálhatja a hörgót és szúkületet, köhögési in
gert okozhat. Ez általában megelözhető, ha a kap
szula alkalmazása előtt a betegek sympathomimeti
cumot lélegeznek be. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

A készítmény hatástalan az akut asthmás ro
ham, status asthmaticus kezelésében. 

Akkor kell a terápiás programba bevezetni, ami-
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kor az akut epizód lezajlott, a légutak felszabadultak 
és a beteg képes arra, hogy megfelelóen belélegez
ze a levegót és a gyógyszert. 

A kapszula hatóanyaga az epén és a vesén ke
resztűl választódik ki, emiatt csökkent máj- és vese
funkciójú betegek adagját egyénileg kell megál lap!~ 
tani, esetenként csökkenteni szükséges. 

Szoptatós ·anyáknak körültekintéssel a ha~ 

szon/kockázat ismeretében adható. 
A készülék csak akkor mCiködik megfelelóen, ha 

a belseje tiszta és száraz. 
A kapszulát tartó üveg kupakjáta kapszula ki

vétele után haladéktalanul vissza kell csavarni a 
helyére. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1585 

Dextranomert (térhálósított dextrán polimer!) tar
talmaz 40-120 J.lm átmérőjei gyóngyök formájában, 
filterpapírtasakba zárva. 

A tasakba zárt dextranomer szemesék intenzív 
nedvszívó képessége biztosítja a nedvező, gen
nyes, felületi- és mélybeterjedő sebek, tályogok 
gyors feltisztulását, valamint gyorsítja a sebüregek, 
illetve a hámhiányok kitelődését. 

Ugyanakkor a filterpapírtasak meggátolja a dex
trán-polimer szemesék kiszóródását, Igy könnyebbé 
teszi a kötéscserét 

Lokális készítmény, nem szívódik fe!. 
e Hatóanyag 

1 g dex:tranomerum tasakonként 
a Javallat 

Steril és fertőzött, nedvező erősen váladékozó 
felületi sebek (pl. ulcus cruris, decubitus, traumás
és égési sebek, fagyás, diabeteses gang rena, sérü
lés utáni hámhiányos laesiok, postoperativ dehis
tentia, felületi tályogok stb.) valamint mélybeterjedő, 
üreges tályogok, mútéti sebek feltisztítására. 

Nedvező sebek, pl. ulcus cruris, decubitus, tra
umás sebek tisztítása, valamint bőrátültetés előké
szítése. 
e Ellenjavallat 

Nem nedvező, száraz sebek kezelésére nem al
kalmazható. 
e Adagolás 

Fertőtlenítő oldattal (Hyperol-, Neomagnol-, hi
permangán oldat), vagy fiziológiás sóoldattal átita
tott gézzel a felületi, vagy mélybeterjedő sebet me
chanikusan kitisztítjuk. 

A seb szélén kb. 1 cm·szélességben indifferens 
rázókeverékkel vagy pasztával körültekintően elvé
gezzük a sebkörnyék védelmét {pl. Suspensio 
oleosa, Vaselinum album). 

A kezelendő felületek nagyságától, kiterjedésé
tól függően egy vagy több tampont - a filtertasak 
felbontása nélkül -a még nedves sebalapra, illető
leg sebüregbe helyezünk. A tamponált sebet steril 
gézzellazán fed jük. 

Szorítókötést ne alkalmazzunk, mert a seb körül 
a bör felázhat A dextranomer szemesék teljes telítö
dése előtt szükséges a tamponcsere. Amennyiben a 
tampon a sebalapra tapad, ajánlatos azt a levétel 
előtt 1-2 csepp fiziológiás sóoldattal föllazítani. 

A tamponcserét általában naponta 1-3 alkalom
mal, erőteljesen váladékozó sebek, tályogok esetén 
még gyakrabban, max. naponta 5-ször végezzük el, 
mielótt a tampont a sebváladék átitatná. 

A bőrátültetés előtt a dextranomert teljesen el 
kell távolítani a felületrőL 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetekor enyhe fájdalomérzés elő
fordul. 
e Figyelmeztetés 

A tampont idejében tanácsos cserélni, mert a 
nem kellő időben (nem elég gyakran) végzett tam
poncsere esetén a dextranomer szemesék telítőd
nek, így elvesztik nedvszívó, sebtisztító hatásukat 
továbbá a filterpapír sérülékenyebbé válik - mely~ 
nek következtében tartalma kiszáródhat 

Gondoskodjunk arról, hogy a papírtasak ne sé
rüljön, a bezárt dextranomer por ne szóródjon ki. 

Vigyázzunk, hogy az esetlegesen kiszáródott 
por a nyálkahártyákra, te~thajlatokra, ép bór felszín
re ne kerüljön, mivel- a Szemcsék mechanikai tulaj
donságánál fogva - hámhiányt okozhat. A 
Crupodex por a sima felületeket sikossá teszi, ezért 
ha a padlóra szóródik, gondosan fel kell takarítani. 

A tamponból a felületi sebbe, vagy a mély seb
üregbe jutott -kiszóródott- dextranomer szemcsé
ket fertőtlenítő oldatos, vagy fiziológiás, sóoldatos 
üblítéssel távolíthatjuk el. 

Ha a seb már feltisztul!, és a váladékozás erő
sen csökkent, más kezelésre lehet áttérni. 

A szem közelében fokozott óvatossággal alkal
mazható. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3773 

cRuPr.)l)J:xi~ebHillt~~ór@gi!lf·. 
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Dextranomert (térhálósított dextran polimert) tar
talmaz 0,1-0,3 mm átmérőjű gyóngyök formájában. 
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A nedvező sebekre szórva magába szívja az exsu
datumot, az átitatott réteg rendszeres cserélése biz
tosítja a seb feltisztulását 
o Hatóanyag 

60 g dextranomerum dobozonként 
e Javallat 

Nedvező, gennyes sebek, pl. ulcus cruris, decu
bitus, fertőzött traumás sebek, égésLsebBk-tisztítá
sára, kOlönösen kenácsérzékeny betegek számára. 
o Ellenjavallat 

Nem nedvező, száraz sebek kezelésére nem al
kalmazható 
• Adagolás 

Fertőtlenítő oldattal (Hyperol-, Neomagnol-, hi
permangán-oldat) vagy fiziológiás sóoldattal át
itatott gézzel a sebet mechanikusan i~itisztítjuk. A 
seb szélén kb. 1 cm szélességben indifferens rá
zókeverékkel vagy pasztával körültekintően elvé
gezzük a sebkörnyék védelmét. (PL Suspensio 
zinci oleosa, Vaselinum album, Pasta zinci oxydali 
stb.) 

A még nedves sebalapra kell a sebhintóport kb. 
3 mm vastagságban szórni. streil kötéssel lazán 
fedni és a kötést rögzíteni. A réteg teljes átitatódása 
előtt (szürkéssárgás elszíneződés) szükséges a kö
tésváltás. 

Általában naponta 1-2 alkalommal- erőteljesen 
váladékozó sebek, fekélyek eselén még gyakrab
ban kötésváltás szükséges. 

Az elhasználódott, telítődött kocsonyás réteget 
fiziológiás sóoldattal kell eltávolítani (kimosni). 
e Mellékhatás 

A szívóhatás következtében enyhe fájdalomér
zés fordulhat elő. 

Előfordulhat a fekélyek környékén irritativ con
tact dermatitis. 
e Figyelmeztetés 

A szem közelében fokozott óvatossággal kell 
alkalmazni. A kötést idejében kell cserélni, mert a 
nem kellő időben (nem elég gyakran) végzett kö
téscsere eselén a Crupodex réteg telítődik, kéreg
szerű réteget képez és nehezen távolítható el. A 
száraz, kéregszerű réteg az eltávolításkor az 
egyébként is érzékeny sebet felsértheti és így las
síthatja a sebgyógyulás ütemét. A sebkörnyék vé
delmét minden esetben körültekintően el kell vé-~ 
gezni. Gondoskodni kell arról, hogy a sebhintópor 
az ép bórfelszínre ne kerüljön. A nyálkahártyára, a 
testhajlatokba és az ép bőrre került sebhintópor a 
hintőpor szemcséjének mechanikai tulajdonsága 
által hámhiányt okozhat. Ha a seb már feltisztult és 
a váladékozás erősen csökkent, más kezelésre le
het áttérni. 

Ha a beteg otthonában történik a sebkezelés, a 
kezelőorvos feltétlenü! hívja fel a beteg figyeimét a 
fert6tlenító oldatos sebkitisztításra és a sebkörnyék 
körültekintő védelmére. 



A Crupodex sebhintópor a sima felületet síkossá 
teszi, ezért ha a padlóra szóródik, gondosan fel kell 
takarítani. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3654 

CUSIMOLOL 0,25% szemcsepp 
(1 x 5 ml) 

CUSIMOLOL 0,5% szemcsepp 
(1 x 5 nil) 

LAB:CUSI i>.TC-kóc{SQÚ~:-Db1 

Csökkenti a normális és emelkedett szemnyo
mást Hatása kb. 20 perccel a szembe cseppentés 
után jelentkezik. A maximális hatás a kezelést köve
tó egy-két óra elteltével tapasztalható. A hatás kb. 
24 órán keresztül tart. 

A timolal-maleát béta-adrenergreceptor-gátló 
szer. Nincs intrinsic sympathomimetikus hatása, 
nem gyakorol közvetlen hatást a szívizomra, és nem 
fejl ki helyi érzéstelenitó hatást (membránstabilizáló 
hatást) sem. Hatása a csarnokvíztermelés csökken
tésével függ össze. Mind a normális mind a fokozott 
nyomást csökkenti, s ezt a nyomáscsökkenés! nem 
kíséri sem a pupilla tágasság ának, sem a látás éles
ségének megváltozása. Hosszabb kezelési idő alatt 
is megőrzi a hatását. öltalában jobban túri a szerve
zet, mint a pilakarpint vagy az adrenalin!. 
e Hatóanyag 

12,5 mg, ill. 25 mg timolaium (timololium 
maleinicum formájában) 5 ml pufferolt vizes oldat
ban. Konzerválószer: benzalkonium chloratum. 
G Javallat 

Az emelkedett szemnyomás csökkentése a kö
vetkező kórképekben: intraocularis hypertensio, 
idült nyitott zug ú glaucoma, aphakiás glaucoma, va
lamint a másodiagos glaucoma bizonyos esetei. 
o Ellenjavallat 

Súlyos allergiás orrnyálkahártya-gyulladás, vala
mint a béta-receptor-gátlók általános kontraindiká
ciója, mint súlyos obstructiv léguti betegségek: 
asthma bronchiale vagy ugyanez a kórtörténetben; 
súlyos, krónikus obstructiv tüdőbetegség. Sinus
bradycardia (50/min vagy ez alatti frekvencia), ll. és 
lll. fokú AV-black; decompensatio. 

A készítmény iránti túlérzékenység. 
Relatív ellenjavallatok: chronicus bronchitis, 

Raynaud-syndroma, perifériás artériás érszúkülel, 
myasthenia gravis, diabetes mellitLJS. 
o Adagolás 

Naponta kétszer egy csepp 0,25%-os oldat a 
beteg szembe. Ha az eredmény nem kielégítö, 
0,5%-os oldat használandó. Ha a szemnyomás 

csökkenése nem kielégítö, egyidejűleg más szaká
sosan alkalmazott terápiás kezelést is el lehet kez
deni; pupil!aszűkítök, adrenalin, karboanhidráz
gátlók alkalmazásával. Ha a kezelés folyamán a 
szemnyomás kielégítö módon csökken, fenntartó 
kezelést alkalmazhatunk, napi egy csepp adagolá
sávaL 
e Mellékhatás-

Esetenként a szem irritációjára utaló jelek és tü
netek, beleértve a kötőhártya-gyulladást, szemhéj
gyulladást, szaruhártyagyulladást A pupillaszúkító 
elhagyásakor fénytörés- és látásélesség-változás 
léphet fel. Ritkán túlérzékenységre utaló reakciók ta
pasztalhatók: urticaria, helyileg vagy egész testfelü
leten jelentkező bőrkiGtések. Ritkán tapasztaltak a 
szisztémás béta-blockoló hatással összefüggő re
akciókat is (lásd Figyelmeztetés), többek közötl: 
szívfrekvencia-csökkenést, alacsony vérnyomást, 
hörgőgörcsöt (főleg olyan betegeken, akik már 
szenvedtek asthmában), pangásos szívelégtelensé
get, és az inzulinfüggő diabeteses betegeken a 
hypoglycaemiás symptomák elfedését. Kivételes 
esetekben tapasztaltak olyan mellékhatásokat, 
amelyeknek a kezeléssei va:IG kapcsolata nem bizo
nyított: fejfájás, szájszárazság, étvágytalanság, 
emésztési zavar, hányinger, szlvdobogás, aphakiás 
cystoid macula oedema, és a központi idegrend
szerre gyakorolt hatás (fáradtságérzet, zavarodott
ság, szorongás, aluszékonyság). 
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Gyermekeken a lokális alkalmazás esetén is re
lative magas timolol-vérszint léphet fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Növelheti a béta-blockolók általános hatásait. 
Bizonyos esetekben, adrenalinnal való együttes ke
zelés eselén pupillatágulat léphet fel. A timolal ön
magában nem okoz pupillatágasság-változást 
Pilokarpinnal-, adrenalinnal- és acetazolamiddal 
kombinálva, additív hatás észlelhető. KoffeinneL 
parasymphatholyticumokkal, glükokortikoidokkal, 
psychoanalepticumokkal való együttes alkalmazás 
során a glaukómás betegen szemnyomás-emelke
dés várható. Egyes anaestheticumok, narcoticumok 
és Veraparnil timolollal kombinálva myocardialis 
depressiót (ingerületátviteli zavart) okozhat 

Timolal és adrenalin együttes adása hypertoniás 
krízist válthat ki. 
e Figyelmeztetés 

Ha a timolelt a glaucomát megelőző stádium
ban más gyógyszerek helyett alkalmazzuk, a keze
lést a már említett, szokásos adagolással kezdjük 
meg, az addig alkalmazott gyógyszerek mellett, 
majd a következő napon ezeket elhagyjuk. A szo
kásos adagban kell adni abban az esetben is, ha 
a ti malolt más gyógyszerekkel együtt alkalmazzuk. 
Mindegyik gyógyszeres kezelést egyénileg kell be
állítani. A szemnyomás megfelelő tartós csökkené
se eselén az egyéb gyógyszeres kezelést fokoza
tosan hagyjuk abba. A timotol által kifejtett hatás 

stabilizálódásához 4 hét is szükséges lehet. Tekin
tettel a szemnyomás napszaki ingadozására, a 
mérést különböző napszakokban újra meg kell is
mételni. 

Még nem ismeretes, hogy a timolal terhesség 
eselén biztof)sággal alkalmazható-e. 

Gyermekek és idősek timolal-kezelése egyéni 
megítélést igényel. 

A timolal szemészeli alkalmazása bizonyos ese
tekben a béta-blockoló hatóanyagok egész szerve
zetre kiterjedő mellékhatását eredményezheti. A 
gyógyszeres kezelést óvatosan kell folytatni olyan 
betegek esetében, akiknél általában nem javallottak 
a béta-blackaló szerek, beleértve a következő be
tegségekben szenvedőket: asthma bronchiale, si
nus bradycardia, cardiogen shock, cukorbetegség, 
!L-lll. fokú AV-black. A szívelégtelenséget még a ke
zelés megkezdése előtt megfelelően kompenzélni 
kell. Azokat a betegeket, akiknek súlyos szívpana
szai voltak, rendszeresen ellenőrizni kell: mérni kell 
a pulzusszámot, és figyelni kell, hogy nem tapasz
talhatók-e a pangásos szívelégtelenség tünetei. 
Olyan betegnél, aki más okból oralis béta-blackaló 
kezelésben részesül, figyelembe kell venni ennek a 
hatóanyagnak a szemnyomásra gyakorolt esetle
ges additív hatását, csakúgy mint a szisztémás ha
tását is. 

Cusimo/o/-kezelés alatt lágy kantaklencsét viset
ni nem szabad. 

Túladagolás tünetei, intoxikáció 0,5 mg/nap 
adagolás felett mutatható ki: apathia, szívrit
muszavarok, a pulzusszám csökkenése, arteriás 
hypotonia, légszomj és bronchospasmus. Fellép
hetnek gastrointestinali~/zavarok is, így hányinger, 
hányás, hasmenés. 

Teendők intoxikáció esetén: 
Jó klinikai állapotesetén-a vitalis funkciók biz

tosítása mellett hánytatás, vagy gyomormosás. Sú
lyosabb klinikai tünetek esetén: 

Gyógyszer Kancentráció 

lzoprenalin 
Dopamin 

Glukagon 
10 mg 100ml-ben 

250 mg 100ml-ben 
Atropin 
Bronchospasmusban: 

aminofillin 
Convulsióban: 

diazepam 

Kezdeti· dózis (70 kg 
testsúlyra számítva) 
1-4 mg/10 ml perc iv. 
0,25-0,4 mg/perc ív. 

5-10 mg/5 perc iv. 
utána 1-5 mg{óra iv. 

0,5-1 mg/8 óra ív. 

360 mg iv. 

5-10 mg iv. 

Eltartás: 30°C alatt, fénytől védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1918 (0,25% szem
csepp); K- 1919 (0,5% szemcsepp) 
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Rövid hatású mydriaticum, cycloplegicum. 
e Hatóanyag 

25 mg cyclodrinium chioratum (10 ml) steril vi
zes oldatban. Konzerválószer: 1,5 rtlg bbh-Z:a!koni
um-chloratum. 
e Javallat 

Pupillatágítóként a diagnosztikában, fénytörés
meghatározásban és a szem gyulladásos megbete
gedéseiben. 
• Ellenjavanat 

Szúkzugú glaucoma, valamint annak gyanúja. A 
készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
e Adagolás 

Diagnosztikus pupillatágításra általában napon
ta 1-szer 1-2 csepp. Objektív fénytörés meghatáro
zására naponta i alkalommal 2-szer 1 cseppet, amit 
5-1 O perc időközzel kell a kötőhártyazsákba csep
penteni. 

Az első használatkor a zárókupakot jobbra csa
varva kell a fiakarit kinyitni. A fiakont cseppentőál
lásba hozva és az alsó szemhéjat lehúzva a flakon 
enyhe nyomásával kell a kötőhártyazsákba csep
penteni. Használat után a zárókupakot vissza kell 
csavarni. 
• MeUékhatás 

A pupillatágítás és az accommodatio-bénulás 
tartama alatt jelentős a látáscsökkenés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A sympathomimetikus szemcseppek egyidejű 
alkalmazásával a Cyclopent szemcsepp mydri
atikus hatása fokozódik. Ezzel ellentétben a 
parasympathikus szemcseppek ezt a hatást gyengí
tik vagy közömbösítik. 
e Figyelmeztetés 

Csecsemöknek, kisgyermekeknek és vegetatív 
labilitás eselén óvatosan alkalmazható, mert túlada
golás eselén cardiovascularis zavarok és atropin
szerű mérgezési tünetek léphetnek fel. 

Alkalmazása és hatása idején lágy kantaktlen
csét viselni nem szabad. 

E gyógyszer alkalmazása látászavart okozhat 
(közlekedés, baleseti veszéllyel járó munka). Ezért 
alkalmazásakor ki kell kérni a kezelőorvos erre vo
natkozó tanácsát. 

F~lbontás után 30 napig használható fel. 
A gyógyszert a csomagoláson-feltüntetett lejára

ti időn belül szabad felhasználni. 
A gyógyszert gyermekek elói gondosan el kell 

zárnil 
Eltartás: szabahőmérsékleten 25°C alatt, fénytól 

védve. 
• Megjegyzés: + Ot 
• Törzskönyvi szám: K - 588 



CYCI.OPLATIN.50 Irig iiijeki:ió(10ÍC:) 
CYCLOPLATIN 200 mg injekéió (5x). 

LACHEMA 

Daganatellenes és cytotoxikus hatású vegyület. 
Hatásmechanizmusa hasonló a bifunkcionalis alki
láló agensekéhez. A DNS szálakon belüli és a kettős 
szálak közölti keresztkötések platinizációjával gátol
ja a ONS-szintézist. 

A teljes és szabad ultraszűréssei kinyerhetö pia
tinának az idő függvényében mért plazmakoncent
rációja egyenes arányban van a dózissal. A Cmax ér
tékek és a görbe alatti területek az idő függvényé
ben a dózissal egyenes arányban növekszenek. A 
kezdeti fázisban (0-6 óra) a szúrhetó platina na
gyobb része változatlan carboplatin alakjában van. 
Felezési ideje a plazmában 24 óra. A beadott plati
na kb. 87%-a a plazmafehérjékhez kötódik a be
adás után 24 órával. 

Elsődlegesen a vizelettel választódik ki, glo
merulus filtráció útján. 24 óra alatt a beadott mennyi
ség 60-80%-a ürül ki, legnagyobb része már az el
ső 6 óra alatt. 

A karboplatin vesetoxicitása lényegesen eny
hébb, mint a ciszplatiné. 
e Hatóanyag 

50 mg, ilL 200 mg carboplatinum porampullán
ként 
e Javallat 

Elsősorban epithelialis eredetű, előrehaladott 

petefészek carcinama kezelése, valamint kissejtes 
tüdőcarcinoma, laphámsejtes fej-, nyak carcinama 
kezelése, hólyag carcinoma. Egyes esetekben a 
kombinált terápiában a ciszplatin helyettesítésére 
alkalmazható pl. vesetégtelenség esetén. 
e Ellenjavallat 

Súlyos csontvelókárosodás, súlyos veseelégte
lenség, terhesség, szoptatás. 

Platina vegyületekre való túlérzékenység. 
e Adagolás 

Kizárólag parenteraHsan intravénás infúzióban 
alkalmazzák. 

A porampullák tartalmát közvetlenül a felhaszná
lás elött (50 mg-os porampullát 10 ml, a 200mg-os 
porampullát 40 ml) aqua dest. pro injectione hozzá
adásával fel kell oldani. (Mindkét esetben az oldatok 
1 ml-e 5 mg hatóanyagat tartalmaz). Feloldás után 
egyszeri intravénás infúzióként alkalmazzák 500 ml 
5-%-os glükóz oldatban 20-60 percen át Szokásos 
felnőtt adagja egyszeri 400 mg/m2 adagban vagy 
ezt az adagot öt részre elosztva öt egymást követő 
napon át adva. 

Ezeket az adagolási sémákat használják mana
és polikemoterápia esetén 4-S hetes időközönként. 

A kezdő adag csökkentése és az adagolási k;ló
közök megváltoztatása ajánlatos nagyobb kockáza-
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ti tényezójű, (magas életkor, rossz általános állapot, 
csökkent veseműködés), előzőleg myelosupressiv 
kezelést kapott betegek esetén. 

Ajánlatos a haematologiai mélypontot hetenként 
végzett vérvizsgálat alapján meghatározni, a vese
múködést monitorozni a későbbi dózis meghatáro
zása érdekében. 
e Mellékhatás 

Csontvelőkárosodás a legfőbb mellékhatása. 
Általában reverzibilis, de dózis-korlátozó toxici

tás. A csontvetőkárosodás szarosan összefügg a 
vesék karboplatin elearance-éveL Csökkent vese
múködésű betegek vagy az olyan betegek, akiket 
egyidejűleg más potenciálisan nephrotoxikus 
gyógyszerrel kezelnek, gyakrabban mutatnak sú
lyosabb vagy hosszabb ideig fennáltó csontvelő
károsodást. Ezért a terápia megkezdése előtt és a 
kezelés alatt is a veseműködés gondos vizsgálata 
szükséges. A karboplatin alkalmazása után throm
bocytopenia, neutropenia, leukopenia és esetleg 
anaemia fordul elő legtöbbször a 14-21. nap kö
zött. 

A kezelés tartama alatt és befejezése után a vér
képet ellenőrizni kell. A kornbinációs kemoterápia 
alkalmazását más csontvelókárosító szerekkel 
együtt nagyon meg kell fontolni az adagolás és az 
időközök figyelembevételével. 

A karboplatin egyes betegek esetében hányin
gert és hányás! okozhat, ami rendszerint elmúlik 24 
óra elteltével. A hányinger és a hányás előfordulása 
és intenzitása eredményesen csökkenthető 

antiemetikumokkal történő előzetes kezeléssel. Az 
elnyújtott, 5 egymást követő napi adagolás ritkáb
ban idéz elő hányás!, mint az egyszeri intermittáló 
kezelés. 

A karboplatin vesetoxicitása lényegesen eny
hébb, mint a ciszplatiné, és megelőző intézkedé
sek, mint a nagy mennyiségű folyadékkal történő 
hydratálás vagy az erőltetett diuresis alkalmazása 
nem szűkséges. Kivételes esetekben előfordulhat a 
veseműködés suppressioja, esetleg megemelkedik 
a szérumkarbamid- és kreatinin-szint. A vesetoxic
itás előfordulását és súlyosságát növeli az a körül
mény, ha a beteg vesemúködése már a kezelés 
előtt is beszűkül! volt. 

Ototoxicitást a betegek mintegy 1 %-ában figyel
tek meg. A klinikai tünetek manifesztálódása az ese
tek többségében tinnitusban nyilvánul meg. Valami
lyen előző kezeléstől, pl. ciszplatintól kárcsodott 
hallású betegek eselén a halláskárosodás romlása 
várható. Audiológiai vizsgálat a kezelés előtt és 
esetleg a kezelés folyamán is tanácsos. 

Neurotoxicitás hozzávetőleg a betegek 5%
ában tordul elő. A legtöbb esetben paraesthesia 
és a mély Achilles-reflex csökkenése, látászavar. 
Ez a mellékhatás gyakoribb és erősebb az olyan 
betegek esetében, akiket előzőleg ciszplatinnal 
kezeitek. 

Hozzávetőleg a kezelt betegek 30%-ában figyel
tek meg májműködési rendellenességeket, ha azok 
a kezelés előtt normális értékeket mutattak. A keze
lés során a rendellenesség legtöbbször spontán 
megszűnik. 

Egyes esetekben különfé!e egyéb mallékhatás 
is előfordul, de ezek kevésbé gyakoriak. Pl. aZ 
ízérzés megváltozása, alopecia, láz, hidegrázás 
a fertözés bizonyossága nélkül, vagy allergiás 
anaphylaxiás reakciók, mint ahogy ez más plati
nát tartalmazó gyógyszerek adagolása után is 
előfordulhat, melyek sikeresen kezelhetők stan
dard adrenalin, kortikoszteroid, antihisztamin ke
zeléssel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: nephro- és olatoxikus gyógy
szerekkel (aminoglikozidokkal, kacsdiureticumok
kal). Ezek toxicitását növelik. 

Óvatosan adható: 
- egyéb myelosuppressiv szerekkel (csont

velókárosító hatását növelik), 
- kelátképző szarekkel (karboplatin hatása csök

ken). 
e Figyelmeztetés 

Csak onkológus szakorvos alkalmazhatja, aki is
meri a platina-cytostaticumokat. 

A vérképet, a vese-és májfunkciói rendszeresen 
ellenőrizni kell. A csontvelő abnermalis depressioja, 
vagy rossz vese- ill májfunkció esetén a gyógyszer
adást be kell szüntetni. 

A myelosuppressio (leukopenia, neutropenia és 
thrombocytopenia dózisfüggő és dózis! imitáló. 

Általában a Gyeloplatin intermittáló kurzusa 
mindaddig nem ismételh'étó, mfg a leukocyta-, neu
trophil granulocyta- és thrombocytaszám nem nor
malizálódott. Szülóképes nőknél való alkalmazásá
nál javasolni kell a terhesség megelózését a kezelés 
alatt és utána 6 hónapig. 

Adagolás közben fénytól és fémfelületektól óvni 
kell. 

Alumínium tartalmú túket, intravénás felszere
léseket nem szabad az elókészítéshez, ill. a be
adáshoz használni, mert csapadékképződés! 
vagy hatáscsökkenést okoz. 

Az infúzió! lehetőleg erre kijelölt helyen kell el
készíteni a képzett szakeinbernek. A manipuláció 
alatt védókesztyút kell használni. Ügyelni kell, 
hogy a karboplatinas oldat szembe ne kerüljön. 
Ha mégis a szembe kerülne, vízzel vagy fiziológi
ás sóoldattal azonnal ki kell mosni. 

Túladagolás: antidoturna nem ismert. A túlada
golás várható szövődményei a myelosuppressio és 
a májműködés elégtelensége. 

Eltartás:.sötét helyen, fénytól védve, szabahő
mérsékleten 25 °C alatt tartandó. 
e Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1882 (50 mg injekció) 

K- 1883 (200 mg injekció) 
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CY.IVIÉ!lENE int,J:Z;o!(hC) 
ROCHE. 

A ganciklovir szintetikus guanin-nukleozid ana
lóg, amely in vitro és in vivo gátolja a herpes virusok 
replikációját Az érzékeny humán vírusekeközé tar
toznak: a Cytomegalo-vírus (CMV), a He;pes sím
p!ex vírus l-es és fl-es típusa (HSV 1 és JI), 
Epsteín-Barr vírus (EBV), valamint a Varicella zoost
er vírus {VZV). 

A ganciklovir a vírus által fertőzött sejtbe bejutva 
kinázok hatására ganciklovir-trifoszfáttá foszfo
rilálódik, amely a vírus DNS-szintézisét kétféle ha
tásmechanizmussal gátolja. Egyfelől kompetitíve 
gátolja a dezoxiguanozin trifoszfát (dGTP) beépülé
sét, másfelől beépülve a DNS-be gátolja annak rep~ 
likációját. 

5 mg/kg adagú, egy órás, lassú intravénás infú
zió! követően ép veseműködésű betegnél a plazma
felezési idő 2,9 óra, a szisztémás clearance 3 64 
ml!perc/kg és a maximális pfazmakoncentráció 8,3 
)lg/ml. 

14 napon át naponta kétszer 5 mg/kg adagban 
alkalmazva sem kumulálódik a plazmában. 

Nyolc különböző mértékben beszúkűlt vesemű
ködésű betegben az átlag plazmafelezési idő 16 3 
óra volt és a szisztémás clearance 0,89 m!/perc/k~
nak adódott. 

A ganciklovir szisztémás elearance-e és a krea
tinin elearanoe közölt szaros összefüggés mutatha
tó ki. 

A plazmafehérjékhez 1-2%-ban kötódik, így 
olyan gyógyszerkölcsönhatások, melyek a fehérjéről 
történő leszorítás miatt lépnének fel, valószínűtle
nek. 

A ganciklovir nagy részét {több, mint 90%-át) -
változatlan formában - a vesék választják ki. 
e Hatóanyag 

500 mg gancyklovirum porampullánként (546 mg 
liofilizált ganciklovir-natrium só formájában). 
• ~Javallat 

Immunkárosadott bet8gek súlyos, életet vagy lá
tást veszélyeztető CMV fertőzései, illetve az ehhez 
társuló retinitis, colitis, tüdőgyulladás, más szervká
rosodás vagy szisztémás fertőzés, szervi lokalizáció 
nélkül. 

Diagnózis: laboratóriumi vizsgálatokkal szüksé
ges a)::CMV fertőzés igazolása. Ez nem állhat csu
pán CMV ellenes antitestek kimutatásából, hiszen 
sok CMV antitest-pozitív hordozó nem aktívan fertő
zött. A CMV bizonyítására vírustenyésztési ered
ményt, CMV-specifikus immunkémiai reagenssei 
történő CMV antigén azonosítást, vagy CMV speci
fikus DNS-hibridizáció! kell végezni. 

Aktív CMV fertőzést bizonyító eredmények hiá
nyában óvatosan kell eljárni a CMV fertőzés diag-



nosztizálásánál, minrpL azon esetben, mikor kizáró
lag szövettani eredményre ·- mint biopsziásan ész
lelt víruszárvány - támaszkodhatunk. 

A CMV retinitis diagnózisát szemész állapitsa 
meg, indirekt ophtalmoscopiával. A CMV relinilis dif
ferenciál-diagnosztikájában a CMV retinitíshez ha
sonló állapotot hozhat létre pl. vatta szál, candidia
sis, toxoplasmosis. Éppen ezért fontos, hogy a fenti 
betegségek retinán jelentkező tüneteinek felismeré
sében jártas szemész erősítse meg a CMV fertő
zést. A CMV vizeletból, vérből, torokból vagy más 
szövetböl nyert tenyészete bizonyíthatja a CMV 
retir:itis jelenlétét. A többszörösen negatívnak talált 
tenyésztés esetén sem zárható ki a CMV retinitis. 
• Ellenjavallat 

Ganciklovir és aciklovir iránti túlérzékenység. 
Terhesség, szoptatás. (Mivel a hatóanyag anyatejbe 
való bejutásáról pontos adatok nincsenek, az utolsó 
kezeléstól számított 72 órán belül nem szabad 
szoptatni.) Neutropenia (500/mm3 alatt). 

A ganciklovir hatékonyságát és biztonságossá
gát sem congenital is vagy necnatalis CMV megbe
tegedésekben, sem ép immunrendszerrel rendelke
zá egyének CMV fertőzéseiben nem vizsgálták. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan, lassú infúzióban. 
Indukciós kezelés: ép vesemúködésű betegek

nek 5 mg/ttkg adag ban, egy órás intravénás infúzió 
formájában, 12 óránként (azaz 10 mg/ttkg/nap 
adagban), 14-21 napon keresztül. 

· Fenntartó kezelés: olyan betegeknél, akiknél a 
károsadott immunrendszer nem regenerálódik és 
így a recidiva esélye fennáll, 6 mg/ttkg/nap, heti 5 
alkalommal. 

Az ajánlott adagokat, kezelési gyakoriságot és 
infúzió sebességet nem s;;:abad túllépni. 

Speciális adagolás: a kóros veseműködésú 
betegeket az alábbi adagolási séma alapján kell 
kezelni: 
Kreatlnin Adag Adagok közötli 

elearan ce intervallum 

ml/min mg}ttkg óm 
50 5,0 12 

25-50 2,5 12 

10--25 2,5 24 

ű-10 (anuria) 1.25 24 (illetve 

dialysis után) 

A kezeléshez szükséges infúzió! a következő 
módon kell elkészfteni: 

1. Törzsoldat 
Az 500 mg hatóanyaget tartalmazó ampullát 

10 mt steril vízben (aqua destillala pro injectione) 
erősen rázva kell feloldani. A törzsoldat tisztaságát 
ellenőrizni kell. 

Parahídroxi-benzoesav (paraben} tartalmú oldat 
nem használható, mert az a ganciklovirral inkompa
tibilis és csapadékot eredményez. 
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A megfelelő módon elkészített törzsoldat 12 
órán belül szabahőmérsékleten eltartható. 

Az elkészített törzsoldatot hűtőszekrényben tá
rolni nem szabad. 

2. lnfúziós oldat 
A törzsoldat (50 mg/ml) megfelelő mennyiségét 

kell a hígításra szánt ínfúziós oldathoz (általában 
100 ml-hez) mérni úgy, hogy az infúzió koncentráci
ója nem lehet magasabb 10 mg/ml-nél. 

Az egy órás lassú infúzióban adandó be. 
A Cymevene infúzióval az alábbi infúziós olda-

tok kompatibilisek: 
0,9%-os NaCl oldat, 
5%-os glükóz oldat 
Ainger oldat és 
Ringer-laktát oldat. 
Az így elkészített infúziósoldat hűtőszekrényben 

24 órán át eltartható. Tilos fagyasztani! 
Alkalmazás 
Az oldat erősen lúgos kémhatású (pH 9-11), 

ezért alkalmazása phlebítist és/Vagy helyi fájdalmat 
okozhat. Emiatt az infúziót nagyvénába kell bekötni, 
ahol a véráramlás miatt biztosította gyors hígulás és 
eloszlás. Nem alkalmazható mint gyors intravénás 
injekció, mivel a magas plazmakoncentráció növel
heti a toxicitás!. Nem alkalmazható im. vagy sc. ko
moly szövetkárosító hatása miatt. 
• Mellékhatás 

Neutropania a betegek 38%-ban, thrombopenia 
(19%), láz, májfunkciós zavarok, anaemia (3%), 
eosinophilia, valamint a vér karbamid-nitrogén és 
kreatinin-szint emelkedése {2%). 

A betegek kevesebb mint 1%-ában előforduló 
mellékhatások: 

Altafános: rossz közérzet, sepsis, faciális oede
ma, torokfájás, orrvérzés_ 

Cardiovascularis: syncope, hypotensio, tachy
cardia, hypertensio, vérzékenység, általános oedé
ma, arrythmiák, mellkasi fájdalom, myoca(dialis 
infarctus, phlebitis. 

Központi idegrendszer: fejfájás, szédülés, iz
gatottság, szorongás, lelassult reakciók, álmos
ság, coma, gondo!attársítási zavarok, konfúzió, 
hallucináció, neurológiai tünetek, úgymint: ataxia, 
paraesthesia, eplleptiform roham. A betegek 9%
ban jelentkezett valamelyik központi idegrendszeri 
tünet. 

Érzékszervek: süketség, retinaleválás. 
Emésztórendszer: alhasi panaszok, telítettség

érzet, étvágytalanság, székrekedés, hasmenés, vér
zések, véres széklet 

Anyagcsere zavarok: acidosis, alkalikusfosz
fatáz-szint emelkedés, bilirubin, LDH-, SGOT-, 
SGPT-, kálium-, glükóz-, húgysavszint-növekedés. A 
glükóz-, kálium- és nátriumszint csökkenése. 

Vázizomzat: arthralgia, myalgia, izomgörcs
készség fokozódás. 

Légzőszerv: asthma, köhögés, dyspnoe. 

Bór- és testfe/szín: viszketés, urticaria, hajhullás. 
Urogenitális problémák: anuria, haematuria, vi-. 

ze/et incontinentia. 
Helyi reakció az infúziót k6vetően: túlérzékeny

ség, gyulladás, fájdalom. 

Az ~dd ig_ nyert tapasztalatok szeríni mutagén, 
teratogen, és potenciálisan karcinogén hatású. 
Állalkísérletek szerint adagtól függóen átmeneli
leg vagy tartósan gátolja a spermatogenezist. A 
nök tartósabb fogamzáscsökkenése is valószínű
síthető. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Az AIDS-ben szenvedó beteg zidovudin kezelés 

alatt állhat vagy abban korábban részesülhetett Mi
vel a zidovudin és a Cymevene egyaránt okozhat 
~~eutropeniát, nem ajánlott a két kész11mény egyide
JU alkalmazása Gyrnevene terápia elkezdésekor. 

Amennyiben a Gyrnevene kezelés fenntartó 
adagokkal történik, az orvos döntése alapján a 
zidovudin kezelést folytatni lehet. Eddig kisszámú 
betegen szerzett tapasztalat alapján a zidovudin és 
a fenntartó Cymevene kezelés egyidejű alkalmazá
sakor legtöbb esetben súlyos neutropenia alakult ki. 

Ovatosan adandó: 
- Probeneeiddel és egyéb olyan gyógyszerrel, 

amely a vesében a a tubuláris kiválasztást vagy 
reszorpció! gátolja (csökkenti a ganciklovir elear
ance-t vagy növelheti annak felezési idejét). 

-Egyidejűleg alkalmazott citosztatikummal toxi-
citása fokozódhat. 

- Amphotericin B-vel 
- Szulfonamid-trimethoprim kombinációkkal 
- Más nukleozidanalóg készítménnyel. 

• Figyelmeztetés / 
~em kíván_! mellékhaÚsa a leukopenia és throm

bocltopenia. Allatkísérletek és in vitro végzett kísér
letek aspermatogenesist igazoltak, valamint muta
gen sajátos~ágokat. Potenciálisan karcinogén 
anyagnak tek1ntendö. Csak immunkárosodott, élet
veszélyes vagy a látást fenyegetó CMV fertözés 
esetén alakalmazható, ahol a haszon/kockázat 
arány ezt igazolja. 

A kezelés során a kezelt betegek 38%-ban ala
kul k~ _neutropenia (1000 mm3 alatt), főleg az in
dukclos kezelés elsö vagy második 11etében, illet
ve 200 mg/ttkg-os kumulatív adag elérésekor. Az 
esetek többségében a fehérvérsejtszám rendező
dik a gyógyszer elhagyását, illetve az adag csök
kentését követő harmadik-hetedik napon. A neu
tropenia gyakorisága és a kezelés előtti 
fehérvérs~jtsz~m közölt nincs összefüggés, így a 
neutropen1a kialakuJásának rizikója előre nem ha
tározható meg. 

Ennek ellenére a neutropenia gyakorisága miatt 
~~ el::>ó két hétben a FVS-számot másnaponta el!en
onznl kell. Naponta ajánlott a FVS-szám ellenőrzése 
azon betegeknél, akiknél a kiindulási FVS-szám 
2000/mm3 alatt volt. 
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Fokozott elővigyázatasságra van szükség azon 
betegekn~l- is, akik korábban más gyógyszerekre 
neutropen~aval reagáltak. 

Thrombopeniát (50000/mm3 alatt) a kezelt bete
gek 20%-ában figyeltek meg. Ez a toxikus reakció 
gyakrabban alakul ki az immunszuppressziós keze
lésben részesülő betegekben, mint az AIDS-es be
tegekben. Kialakulásának veszélye szintén na
gyobb azoknál akiknek a kiindulási thi'ombÓéytaszá
ma kevesebb, mint 100000/mm3. A vesékben vá
lasztódik ki, ezért a kezelés alatt a betegeket keJJó
en hi_d~álni kell. Veseelégtelenség eselén adagját a 
kreatm1n elearance-nek megfelelóen csökkenteni 
kell. 

~dós betegek kezelése fokozott elővigyázatossá
got !gényel, mert a gyógyszer hatékonyságát és túr
h~to~égét nem bizonyították. Az adagolásnál külö
nös f1gyelemmel kelllenni ezen betegek vesefunkci
ójára. 

Gyermekek kezelése 12 év alatt csak igen indo
kolt esetben javasolható; csak korlátozott számú ta
pasztalat áll rendelkezésre 12 év alattiak kezelésé
ben. A mallékhatások nem különböztek a felnőtte
ken _tapa~z.talt~~tól, az_onban a hosszútávú repro
duktiV toxJCJtásJ es karcinogenitási mallékhatások Je
~etósége miatt csak rendkivül alapos megfontolás 
es a haszon/kockázat mérlegelése után alkalmaz
ható. 

Nem javalt veleszületett illetve újszülöttkori CMV 
fertőzések kezeléSére. 

Fogamzóképes nák és férfiak esetében a keze
lés alatt biztonságos fogamzásgátlásról kell gon
doskodni. 

Eddigi tapasztalatok alapján rövid idejű túlada
golás reverzibilis neutr.openiát okoz. Túladagoláskor 
a magas ganciklovir plazmaszint csökkentése érde
kében a beteg dializálása és hidrálása ajánlott. 

A ~ymevene mind peritoneálisari, mind 
haemodJalysissel dializálható. 

Az infúzió elkészítése során a bőrre vagy nyálka
hártyára került oldatot szappanos vízzel haladékta
lanuile kell öblíteni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (lásd még Adago
lás részt). 

• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1491 

• Hatóanyag 
_1 O mg _tin~tura aglycona rubiae, 150 mg mag

nesJum sal!cyllcum, 6,15 g mixtura aetheroleum 
800 mg alcoholum dilutum (10 ml) olivaolajban. ' 



e Javallat 
Nephrolythiasis megelőzése és kezelése, főleg 

azok az esetek, amelyekben a kövek spontán távo
zására lehet számítani; a vesemedence és húgyhó
lyag incrustalias folyamat; urátdiathesis és a húgyu
tak szekunder fertázó betegsége. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
o Adagolás 

A húgyutak krónikus betegségeiben, különösen 
húgykövekket és másodiagos infekciókkal társult 
incrustalias folyamatokban naponta 3-szar 3-4 
csepp cukorra cseppentve kb. fél órával étkezés 
előtt. Vesecolica-rohamok kezelésére egyszeri 
adagként 20 csepp adható. Ismétlődő rohamok 
eselén az adag átmenetileg napi 3-szar 10 cseppig 
emelhető. 

e Mellékhatás 
Gyomorégés, amely rendszerint elmarad, ha a 

Cystenalt étkezésset egyidőben vagy étkezés köz
ben veszik be. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 402 

CvTOSAR 1 o()·rl1!J. injekció 
(1···por~rl1polla+ 1 x•.s ml) 

CYTOSAR 500 m~ inj~kció• 
(tpor,.mpull~+ 1;>< 10•11\1) 

CYTOSAR 1 g injekció ... 
(1 porarnpulla) 

A citarabio antimetabolit típusú daganatgátló. 
Pirimidin-nukleozid, ami a DNS-ben, ill. RNS-ben ta
lálható normál citidintől, ill. dezoxicitidintől csak a 
cukorrészben különbözik {arabinózt tartalmaz ribóz 
ill. dezoxiribóz helyett). Mint sejtciklus-specifikus 
antimetabo\it a mitozis során 8-fázisban gátolja a 
DNS-szintézist. Cytotoxikus hatása révén dózisfüg
gó mértékú sejtpusztulást okoz a proliferáló szöve
tekben. Jelentős immunsuppressiv hatással is ren
delkezik. 

Orálisan adagolva hatástalan {a gyomor-béltrak
tusból csak kb. 20%-a szívódik fel). Parenterális 
adagolást követően gyorsan metabolizálódik. 

A vérszint alakulása kétfázisú: a kezdeti meg
oszlási fázist {kb. 10 perc) egy második {1-3 órás) 
eliminációs fázis követi, amelyneK végére a plazma
szint 80%-át az inaktív metabolit, az 1-beta-D-ara
binózuracil teszi ki. 

A beadott dózis 80%-a ürül 24 óra alatt a vizelet
tel, ennek 90%-a inaktiv metabolit formájában. 

Folyamatos intravénás infúzióval viszonylag 
egyenletes vérszint érhető el. A citarabin koncentrá
ciőja a cerebrospinalis folyadékban, az iv. injektá
lás! követően jelentősen a plazmaszint alatt marad. 
2 órás folyamatos i v. infúzió· adagolásával azonban 
elérheti a plazmaszint 40%-át. 

lntrathecalis alkalmazáskor a citarabio felezési 
ideje a liquorban kb. 2 óra, és a metabolizáció cse
kély, mivel dezaminázok itt csak kis mennyiségben 
fordulnak elő. 
e Hatóanyag 

100 mg, ill. 500 mg cytarabinum porampullán
ként 5 ml, 111. 10 ml aqua dest. pro inj. oldószeram
pullánként, melyben konzerválószarként 45 mg, ill. 
90 mg benzilalkohol van; 1000 mg cytarabinum por
ampullánként {oldószeramp. nélkül). 
e Javallat 

Elsősorban akut myeloid leukaemiában a re
missio indukciójára és fenntartására felnőtteken 
és gyerekeken. Egyéb leukaemiák kezelésére: 
akut lymphoid leukaemia, krónikus myeloid leu
kaemia blastos fázisa, er.ythro\eukaemia, gyer
mekkori non-Hodgkin lymphoma. A központi ideg
rendszer leukaemiás infiltrációjának {meningealis 
leukaemia) profilaxisára és kezelésére intratheca
lisan adagolva. 

Refrakter akut leukaemiában vagy lym
phomában.- szelektáli esetekben- "nagydózisú ke
zelés" céljára. 
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e Ellenjavallat 
Gyógyszerek indukálta csontvelódepressio, 

citarabin-túlérzékenység. Terhesség, szoptatás idő
sZaka. 
8 Adagolás 

lv. infúzió, ill. iv. vagy sc. injekció formájában 
aqua dest. pro inj., 0,9% NaCl-oldat vagy 5%-os 
glükóz oldat alkalmazható oldószerként Ha a tnellé
kelt oldászert {aqua dest. pro inj.) alkalmazzuk, 
20 mg/ml {1 00 mg c itarabi n ampullán ként) ill. 50 mg/ml 
{500 mg citarabin ampullánként) koncentrációjú ol
datot kapunk. 

Infúzió készítés céljára a 20 mg/ml-es, ill. az 
50 mg/ml-es oldatok tovább hígíthatók 0,9%-os 
NaCl-, ill. 5%-os glükóz oldattal. A hígítás legfeljebb 
0,5 mg/ml citarabin-tartalomig történjék. Ez az infú
zió szabahőmérsékleten 7 napig tárolható. 

lntrathecalis beadás céljára készülő oldat nem 
tartalmazhatja az oldószerampullában lévő benzi!
alkoholt, ezért íntrathecalis adagoláshoz 5-10 ml 
0,9%-os nátrium-klorid oldat (egyes ajánlások sze
rint 5-1 O ml Ringer~laktát oldat vagy pedig a beteg 
cerebrospinalis folyadéka) javasolt, tartósítószer 
nélkül; az elkészítés után azonnal felhasználva. 

Általában cytostaticumokkat kombinálva, külön
bözó adagolási sémáknak megfelelóen alkalmaz
zák, az aktuális szakirodalmat figyeleffibevéve. 

Fizikaí-kémiai inkompatibilitás miatt nem adható 
együtt heparinnal, inzulinnal, metotrexattal, 5-fluo
rouracillal, nafcilinnel, oxacillinnel, penicillin-G-vel 
és metilprednizolon-nátrium-szukcináttal. 

lv., il!. $C. alkalmazása. esetén a szokásos adag 
100-200 mgl_m2 testfelület, azaz 3-4 mg/ttkg. 

1". Remissio indukció 
a) Folyamatos ·adagolás: 
BaJus in j. 2 mg/ttkg/die az ajánlott kezdő dózis, 

1 O napon át adva. A mennyiségi vérkép naponta el
lenőrzendő. Ha nincs megfelelő antileukaemiás ha
tás és nem mutatkoznak toxikus hatások, a dózis 
4 mg /ttkg/die-ra emelhető és fenntartandó, amíg te
rápiás válasz vagy toxicitás nem jelentkezik. Csak
nem valamennyi betegen mutatkoznak toxikus tüne
tek a fenti dózisok alkalmazáSakor. 

0,5-1 ,O mg/ttkg/die adható infúzióban maximáli
san 24 órán át. A betegek többségében 1 órás infú
zió is kielégitő eredménnyel jár. 10 napos kezelés 
után a dózis max. 2 mg/ttkg/die-ig emelhető és ez 
az adag a toxicitás vagy a remissio megjelenéséig 
adandó. 

b) Intermittáló kezelés 
3-5 mg/ttkg Cytosar adandó iv. 5 egymást köve

tó napon át. Ezt követően 2-9 napos szünet beikta
tása után a kurzus meg ismétlendő. Ez az adagolás~ 
mód toxicitás vagy javulás eléréséig folytatandó. 

A csontvelői kép javulásával a 7--64. nap között 
{átlagosan a 28. napon) kell számolni. 

Amennyiben sem toxicitásra, sem remisszióra 
utaló jel nem észlelhető a szokásos adagolásméd 
mellett, a dózis óvatosan emelhető. A nagyobb dó
zisok iv. bolus injekcióban általában jobban tolerál
haták, mint lassú infúzióla"an. 

Ez a különbség a citarabio gyors metabolizá
ciójával, azaz a nagy dózis rövid hatástartamával 
magyarázható. 

2. Fenntartó adagolás 
A citarabinnal és/vagy más gyógyszerekkel elért 

remissio heti 1-2 alkalommal iv. vagy sc. beadott 1 
mg/ttkg Cytosar injekcióval fenntartható. 

Gyermekek nagyobb dózisokat tolerálnak mint a 
felnöttek, ezért egy megadott dózistartományon be
lül a gyermekeknek a maximum, míg a felnőtteknek 
az alacsonyabb adag ajánlott. 

Idősebbek esetében a rendelkezésre álló ada
tok szerint nincs szükség dózismódosításra. Azon
ban mivel az idősebbek általában kevésbé tolerál
ják a toxikus mellékhatásokat, fokozott figyelemmel 
kell kísérni a cytostatikum okozta leukopenia, 
thrombocytopenia és anaemia esetleges kialakulá
sát és szükség esetén supportiv kezelést kell alkal
mazni. 

3. Meningealis leukaemiában 
lntrathecalisan önmagában vagy metotrexáttal 

(15 mg /m2) és hidrokortizonnal (15 mg/m2) kombi
nálva általában 4 naponta 30 mgJm2, a cere
brospinalis leletek normalizálódásáig. Az alkalma-
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~~tt dózis 5 és 75 mg /m2 között változhat a közpon
llidegrendszeri manifesztáció típusától és súlyossá
gától, valamint a korábbi kezelésre adott reakció
készségtól függóen. 

4 . .. Nagydózisú keze/és~céljára 2--3 g/m2 testfe
lület, 1-3 óra alatt beadva iv. infúzióban, minden 12 
órában, 1--6 napig. A "nagydózisú kezelés"-t külö
nös elóvigyázattal, a módszerben já~tas kHn.ikus vé-
gezhet. ··~ 

l!!t Mellékhatás 
Csontvelódepressio {hasonlóan más cytotoxikus 

szerekhez). Tünetei: leukopenia, thrombocytopenia, 
anaemia, megaloblastosis. Nausea, hányás, has
menés, oralis ulceratio, májfunkciós zavarok. Elótor
dul renalis dysfunctio, anorexia, sepsis, gastroin
testinalis haemorrhagia, a beadás helyén irritáció és 
fertőzés, neuritis vagy neurotoxicítás, exanthema, 
szeplósödés, alopecia, oesophagitis, bór- és nyál
kahártyavérzés, mellkasi fájdalom, izületi fájdalom, 
reticulocytopenia. 

Ismert a szakirodaiomból az ún. Cytosar-syndro
ma, amely 6--12 órávalabeadást követően jelentke
zik. Tünetei: láz, myalgia, csontfájdalom, ritkán mell
kasi fájdalom maculopapulosus exanthema, con
junctivitis, rossz közérzet Amennyiben a fenti tüne
tek súlyos formában jelentkeznek, megfontolandó 
kortikoszteroidok alkalmazása, ill. a Cytosar-terápia 
folytatása. 

Nagydózisú terápía során súlyos, esetleg letalis 
mallékhatás is jelentkezhet. 

A nagydózisú kezelés mellékhatásai: reverzibilis 
cornealis toxicitas és haemorrhagiás conjunctivitis 
{ami kortikoszteroid-szemcsepp profilaktikus ada
golásával kivédhető). 

Általában reverzibilis cerebralis és cerebeHaris 
dysfuncliok. 

Gastrointestinalis ulceratio, perilonitis, peritoni
tishez vezető pneumatosis cystoides, sepsis és 
májtályog. Tüdóoedema; hyperbilirubinaemiával já
ró májkárosodás; bélnecrosis, necrotizáló colitis; 
hámlással járó bőrkiütés. 

Fatalis cardiomyopathia, hirtelen kialakuló respi
ratorikus distress, ami tüdóoedemát és cardiome
galiát eredményez. 

Perifériás mctoros és sensoros neuropathiák. 
Túladagolás esetén a Cytosar-terápia félbesza

kítása után a csontvelődepresszió célzott kezelése 
{teljes vér- és thrombocytatranszfúzió, antibioti
cumo~) szükséges. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más antineoplastikus, myelosuppressiv anya
gokkal vagy sugárkezeléssel kombinálva fokozód
hat a cytotoxikus és immunosuppressiv hatás. 

Digoxinnal együttadva csökkenhet a szív
glikozid plazmakoncentrációja, ezért a digoxin-szint 
szigorúan ellenőrzendő, vagy digitoxin alternatív 
használata megfontolandó. 



Gentamycinnel együttadva a citarabin csökken
ti a K. pneumoniae törzs gentamycinnel szembeni 
érzékenységét. 
e Figyelmeztetés 

Potenciálisan károsítja a csontvelőt. Gyógyszer
okozta csontvelődepressio fennállásakor a kezelést 
óvatosan kell kezdeni. A kezelést szigorú orvosi el
lenőrzés mallett kell végezni; a kezelés kezdetekor a 
fehérvérsejt- és thrombocytaszám naponta ellenőr
zendő. Gyakori csontvelővizsgálat végzése indokolt 
a blastoknak a perifériás vérból való eltűnésa után, 
ugyanis a csontvelődepressio súlyos, esetleg fatális 
kimenetelű szövődményekkel járhat (granulocy
topenia és az immunrendszer egyéb károsadásai 
következtében fellépő infectio, a thrombocytopenia 
folytán másodlagosan kialakuló haemorrhagia). Egy 
esetben észleltek iv. alkalmazást követően azonnal 
fellépő anaphylaxiás reakció!, amely keringési és 
légzési elégtelenségben nyilvánult meg és resusci
tatiót igényelt. 

Több állattajon teratogénnek bizoriyult. 
Fogamzóképes korban lévő nőknek, csak a potenci
ális elóny/kockázat gondos mérlegelése alapján al
kalmazható. 

Állatkísérletekben careinogennek bizonyult, 
ezért tartós kezelés során hasonló hatás emberben 
sem zárható ki. 

A Cytosar-kezelésben részesülö beteg gondos 
monitorozást igényeL Ajánlatos a thrombocyta- és 
fvs-szám gyakori ellenőrzése. A kezelés félbeszakí
tása vagy dóziscsökkentés válhat szükségessé, ha 
a csontvelő depresszió kialakulásának jeleként a 
thrombocytaszám 50.000/mm3 , a polimorfonukleáris 
magvú leukocyták száma pedig 1 000/mm3 alá 
csökken. A kezelés abbahagyása után 5-7 napig 
még tovább csökkenhet a periférián az alakos ele
mek száma. A kezelés tovább folytatható a csontve
ló kifejezett regenerációjára utaló jelek {ismételt 
csontvelóvizsgálatok) esetén. Ha a kezelés felfüg
gesztését követően a perifériás vérkép normalizáló
dott, további laboratóriumi ellenőrzés nem szüksé
ges. 

Gyors iv. beadás! követően néhány órán át 
hányinger, hányás léphet fel. Infúzió alkalmazásával 
ezek a mellékhatások részben kivédhetők. 

A máj a bevitt gyógyszermennyíség jelentős ré
szét detoxikálja. Májfunkciós zavarok esetén a 
cytarabin óvatosan, csökkentett dózisban adandó. 

A kezelés során rendszeresen ellenőrizni kell a 
csontvelő, a máj és a vese működését. 

2 éves kor alatti gyermekeken a gyógyszer biz
tonságos alkalmazására még nincs elegendő adat. 

Más cytotoxikus szerekhez hasonlóan másodia
gos hyperurikaemiát okozhat a daganatsejtek gyors 
szélesése következtében, ezért indokolt a szérum
húgysav-szint rendszeres manitorozása és szükség 
esetén supportiv terápia (pl. allopurinol, fokozott fo
lyadékbevitel) bevezetése. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 10-30 °C között. 
A tartósítászert tartalmazó oldószerrel készült oldat 
szabahőmérsékleten 48 óráig tárolható. 

Tartósítászert nem tartalmazó oldatot a készílés 
után azonnal fel kell használni. 
o MegjegyzéS: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 737 (100 mg injekció); 
K- 2093 (500 mg injekció); K- 2094 (1 g injekció) 

) CYTOTEC2.0o )igctábletta(sox) 
'ATók6a~:~ÁQ2-B'B-Ól:: 

A mizoproszto! a természetes előfordulású 
prosztaglandin E1 analógja, amely elósegfti a pep
tikus fekély gyógyulását és a tünetek megszűnését. 
Védi a gyomor-duodenális mucosát, gátolva az 
alap-, a stimulált- és az éjszakai-savsecretiot. 

A javasolt terápiás adag többszörösét adva álla
toknak a gyomor mucosa hyperplasiáját észlelték. 
Ez a prosztagland in E-re jellemző válasz normalizá
lódik a kezelés abbahagyás?.val. Betegek gyomor
biopszia útján végzett hisztológiai vizsgálata- mizo
prosztol kezelés előtt és után -egy éves időtartam 
alatt nem mutatott a gyógyszernek tulajdonítható 
szövetelváltozást. 

A gyomor secretio gátlása a Cytotec helyi és 
szisztémás hatáskombinációjával érhető el. Oráli
san adva gyorsan abszorbeálódik. Az aktív 
metabolit, a mizoprosztol-sav csúcs plazmaszintje 
30 perc múlva jelentkezik, plazma eliminációs fele
zési ideje 20-40 perc. A mizoprosztol-sav accumu
latioját nem észlelték a plazmában napi 2-szer 400 
ll-Q-OS ismételt adag esetén. 
O Hatóanyag 

200 !l9 misoprostolum tablettánként. 
• Javatlat 

Duodenalis- és gyomorfekélyek kezelése, bele
értve a nemszteroid gyulladásgátlót tartósan szedni 
kényszerülö arthritises betegek fekélyének kezelé
sét. Nemszteroíd gyulladásgátlók okozta fekélyek 
megelőzése. 
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e Ellenjavallat 
Prosztaglandin-túlérzékenység. Szoptatás. Ter

hes és terhességet tervező nők kezelése enenja
vallt, mivel a gyógyszer növeli a méh tónusát és a 
terhes méh összehúzódását, ezáltal részleges vagy 
komplett vetélést okozhat. 
e Adagolás 

Felnőtteknek 
Duodenalis és gyomorfekély, valamint nem

szteraid gyulladásgátló kiváltotta peptikus fekély ke
zelésére napi 800 pg két vagy négy részre elosztva, 
bevéve a reggelivel és/vagy minden főétkezéssei és 
esti lefekvéskor. A kezelést kezdetben legalább 4 
hétig kell folytatni, még akkor is, ha a tünetek már 

hamarabb eltűnnek. A legtöbb esetben a fekély 4 
hét után gyógyul, de a kezelést lehet folytatni 8 hé
tig, ha szükséges 

A tünetek kiújulása eselén a kezelés ismétel
hető. 

Nemszter_cid gyulladáscsökkentő kiváltotta pep
tikus fekély profilaxisában napi 2-szer, 3-szar vagy 
4-szer 200 J.IQ. A kezelés addig folytatható, amíg 
szükséges, és az adagot is egyénileg, a betegek ál
lapotának megfelelóen kell megválasztani. 

Időseknek 

A szokásos adag alkalmazható. 
Vesekárosodásban: jelen ismeretek szerint nem 

szükséges az adag módosítása. 
Májkárosodásban: a testszerte jelenlevő zsír

sav-oxidáló rendszer útján metabolizá!ódik. Ezért 
májkárosodás valószínűleg nem befolyásolja meta
bolizmusát és plazmaszintjét. 

Gyermekekben nem vizsgálták a gyógyszer ha
tását nemszteroid gyulladásgátló okozta peptikus 
fekélyben. 
e Mellékhatás 

Gyomor-bé! rendszer: hasmenés, ami olyan sú
lyos és tartós lehet, hogy a kezelést abba kell hagy
ni. Ez a hatás csökkenthető, ha nem nagyobb, mint 
200 ll-Q-os egyszeri adagot étellel együtt adnak és 
kerülik - fóleg a magnéziumot tartalmazó -
antacidurnak adását, ha az antacid adása is szűk
séges. 

Hasi fájdalom {dyspepsiával vagy anélkül) vagy 
hasmenés követheti a kezelést. Egyéb hatások: 
dyspepsia, flatulantia, nausea és hányás. 

Női reproduktív rendszer: menorrhagia, vagy 
vaginalis vérzés és ménstruatiók közötti vérzés 
prae- és postmenopausában lévő nőknéL 

Egyéb meflékhatások: bőrkiütés, ritkán szédü
lés. 

A mellékhatások ugyanezek, ha a egyidejűleg 
nemszteroid gyulladásgátlót adnak. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
Főleg a zsírsav-oxidáló rendszer útján metabo

lizálódik, és nem mutat hatást a máj mikroszómáfis 
kevert funkciójú oxidáz, a P450 enzimrendszerére. 

Antipirinnel, diazepammal és propranolollal 
nincs kimutatható, klinikailag jelentős far
makokinetikai gyógyszerkölcsőnhatás. 

Nemszteroid gyulladásgátlókkal, pl. acetilszali
cilsawal, diklofenakkal és ibuprofennel nem észlel
tek klinikailag jelentős farmakokinetikai vagy far
makodinámiás gyógyszerkölcsönhatást 
e Figyelmeztetés 

Praemenopausában lévő nőknek nem szabad 
adni (lásd Ellenjavallatok), kivéve, ha a betegnek 
nemszteroid gyulladásgátló kezelésre van szűksé
ge és nagy a kockázata a kezelés okozta ulceratió
nak. Ezen betegek csak akkor szedhetnek Cytotec
et, ha: 
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-hatékony a contraceptio, 
- felhívták a beteg figyeimét terhesség alatt je-

lentkező me!lékhatásokra (lásd Ellenjavallatok). 
Nem okoz hypotensiót a duodenalis- és gyomor

fekélyek kezelésében klinikailag hatékony dózistar
tományban. Azonban óvatosan kell adni olyan kór
képekben, melyekben a hypotensio súlyos szövód
ményekhez vezethet, pl. cerebrovascularis kórké
pek, coronaria betegség vagy sú!yo:fperíféfiás vas
cularis megbetegedés beleértve a hypertoniát. 
Nincs arra adat, hogy nemkívánatos hatással lenne 
a glükóz metabolizmusra egészséges vagy dia
beteses egyénekben. 

Túladagolás: a farmakológiai hatások felerősöd
nek, tüneti és supportiv kezelés szükséges (klinikai 
vizsgálatok során a betegek napi 1200 119 adagot 3 
hónapon át jelentösebb mel!ékhatás nélkül tolerál
tak). 

Eltartás: 30 °C alatt, száraz helyen tartandó. 
o Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1637 

Cytostatikum, malynek hatóanyaga, a ciklof~sz
famid főleg a májban biotranszformálódik aktív alki
lezó metabolitokká. Ezek a gyors proliferációra haj
lamos malignus sejtek növekedését befolyásolják. A 
feltételezett hatásmechanizmus: kereSlztkötések lét
rehozása a tumorsejt DNS-ben. 

Szájon át adagolva jól felszívódik, 75%-nál na
gyobb reszorpciós kapacitással. Főleg metabolitok 
formájában eliminálódik, de 5-25%-a a vizeletben 
változatlan formában választódik ki. Intravénás ada~ 
golás után a metabolitok plazmakoncentrációja 2-3 
órán belül éri el a maximumot A változatlan ható
anyag plazmafehérje-kötődése alacsony, de né
hány metabolitjának több mint 60%-a kötódik. Bár 
veseelégtelenségben szenvedő betegekben a 
ciklofoszfamid metabolitjainak emelkedett szintjét fi
gyelték meg, nem tapasztaltak ezen betegeknél fo
kozott J<linikai toxicitást. 
• Hatóanyag 

200 mg cyclophosphamidum (monohidrát for
májában) és 150 mg mannit, liofilezve, porampul
lánként; 

25 mg cyc!ophosphamidum (monohidrát formá
jában) tablettánként; 

50 mg cyclophosphamidum (monohidrát formá
jában) tablettánként 



e Javallat 
Malignus megbetegedésekben önmagában, 

vagy egyidejűleg, ill. egymást követően más daga
natellenes készítményekkel: 

Malignus lymphomák (Ann Arbor szerinb' lll. és 
IV. stádium), Hodgkin-kór, lymphocytás lymphoma 
(noduláris vagy diffúz), kevertsejtes lymphoma, his
tioGytás lymphoma, Burkitt-lymphoma. Myeloma 
multiplex. Leukaemiák: krónikus lymphocytás 
leukaemia, krónikus granulocytás leukaemia (akut 
blastos fázisban rendszerint hatástalan), akut myel
ogen és monocytás leukaemia, gyermekkori akut 
lymphoblastos (őssejtes) leukaemia. Mycosis fun
goides (előrehaladott). Neuroblastorna (dissem
inált). Petefészek adenocarcinoma. Retinoblastoma. 
Emlőcarcinoma. 

Nem-malignus megbetegedések: gondosan ki
választott, biopsziával igazolt gyermekkori (minimá
lis morfológiai elváltozást mutató) nephrotikus syn
dromában - olyan gyermekeknek, akik nem megfe
lelően reagálnak a szokásos adrenokortikoszteroid 
terápiára, de nem alkalmazható elsődleges terápia
ként. 
• Ellenjavallat 

Súlyosan csökkent csontvelóműködés. A gyógy
szerrel szembeni túlérzékenység. Nem javallt fel
nőttkori nephrotikus syndromában, vagy bármely 
egyéb vesebetegségben. 
e Adagolás 

Felnőttek és gyermekek malignus megbetege
déseinek kezelése: egyedüli onco!ytikus terápia
ként, kezdeti adagja - haematológiailag nem káro
sadott betegeknek - általában 40-50 mg/ttkg iv., 
2-5 napos időtartamra elosztva. Egyéb intravénás 
kezelési sémák 10-15 mg/ttkg-ot írnak e ló, 7-1 O 
napra, vagy 3-5 mg/ttkg-ot hetente két alkalommal. 

200 mg ciklofoszfamid 10 ml aqua dest. pro inj.
ben oldva(= 352 mosm/1), enyhén hypotoniás a nor
mál konyhasóoldathoz képest. 

lv., lm., intraperitonealisan vagy intrapleuralisan 
adható be, vagy intravénásan infundálható az aláb
bi oldatokban: 5%-os glükóz old., 5%-os glükóz és 
0,9%-os nátrium-klorid old., 5%-os glükóz és Ringer 
old., 0,45%-os nátrium-klorid old .. 1/6 mólos nátri
um-laktát old., laktátos Ainger old. 

Ajánlatos az oldatot azonnal (lehetőleg 6 órán 
belül) felhasználni. 

Orális adagja 1-5 mg/ttkg/nap, mind kezdő, 

mind fenntartó adagolásra. 
Sok más iv. és per os kezelési séma is létezik. Az 

adagokat a daganatellenes hatás .és/vagy levkape
nia megjelenéséhez kel! igazítani. Az összleukocyta 
szám jó objektív mutató a dózis-szabályozáshoz. Ha 
nincs kifejezett granulocytopenia · az összfe
hérvérsejt szám 2000/mm3-re való-átmeneti csökke
nése (rövid kurzusok után), ill. 3000/mm3-re való tar
tós csökkenése (folyamatos kezelésben), az alkal-
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mazott dózis a fertözés komolyabb veszélye nélkül 
tolerálható. 

Kombinált cytotoxikus sémákban alkalmazva, 
szükséges lehet mind a Cytoxan, mind a többi 
gyógyszer adagjának csökkentése. 

A Cytoxan és metabolitjai dialysálhatók. Meta
bollzmusának farmakokinetikai paramétere! mérhe
tó változásokat mutathatnak károsadott vesefunkci
ójú betegeken, de nincs egyértelmű bizonyíték az 
adag módosításának szükségességére csökkent 
vesemúködésú betegek esetén. 

Nem-malignus megbeteged~sek 
Gyermekkmi, biopsziéval igazolt: minimális el

változású nephrotikus syndromában orálisan napi 
2,5--3 mg/ttkg ajánlott, 60-90 napos periódusra. 
Férfiaknál az oligospermia és azoospermia gyakori
sága n6, ha a kezelés időtartama meghaladja a 60 
napot. 90 napon túli kezelés növeli a sterilitás való
színúségét. Az adrenokortikoszteroid terápia lerövi
dítheló és beszüntethető kezelés tartama alatt. 

Túladagolás esetére nincs ismert, specifikus 
antidotuma. A túladagolás támogató kezeléssei el
lensúlyozható, beleértve az egyidejű fertőzés, 

csontvelőkárosodás vagy cardialis toxicitás esetén 
szükséges megfelelő kezelést. 
e Mellékhatás 

Ritkán második, főleg húgyhólyag-, valamint 
myelopro!iferativ vagy lymphoproliferatív rosszindu
latú megbetegedés, esetleg a kezelés befejezése 
után több éwel. 

Terhes nőkön nagyon ritkán magzatkárosodást 
okozhat. Ha a gyógyszert terhesség során alkal
mazzák, vagy a beteg a gyógyszeres kezelés alatt 
esik teherbe, a beteget fel kell világositani a magzat 
lehetséges károsodásáróL Fogamzóképes korú 
nőknél ajánlatos a terhesség elkerülése. 

Hatással van a pete- és spermaképzódésre. 
Mindkét nemnél okozhat sterilitási, ami némely eset~ 
ben irreverzibilis lehet. 

Csökkent ösztrogén- és fokozott gonadotropin
kiválasztással összefüggő amenorrhoea. Ezen bete
gek a terápiát követő néhány hónapon belül általá
ban újra rendszeresen menstruálnak. 

A serdülőkor előtt vagy kezdetén kezelt lányo
kon általában normál másodiagos nemi jelleg alakul 
kl és rendszeres a menstruációjuk, fogamzóképes
ségük megtartott. Késői prepubertásban alkalma
zott hosszantartó ciklofoszfamid~kezelés után a csí
rasejtek teljes elvesztésével járó petefészek. fibrosis
ról számottak be. Prepubertásban ciklofoszfamiddal 
kezelt lányok később megfogantak. 

Férfiakon fokozott gonadotropin-, de normál 
tesztoszteron-kiválasztással járó oligospermia, vagy 
azoospermia alakulhat ki. Ezen betegek szexuá!is 
potenciája és libidója sértetlen. Serdűlókor előtt ke
zelt fiúkná! normál másodiagos nemi jelleg alakul ki, 
de oligospermia, vagy azoospermia és fokozott 
gonadotropin-kiválasztás előfordulhat. Enyhefokú 
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here-atrophia kialakulhat. Az azoospermia a bete
gek egy részében visszafordítható, de a terápia be
fejezése után több évig is eltart. Átmenetileg sterillé 
vált férfiak a későbbiekben egészséges gyermeket 
nemzettek. 

Haemorr~agiás cystitis, valamint a húgyhólyag 
fibrosisa is kialakulhat. Ezek a mellékhatások a 
ciklofoszfamid dózisától és a kezelés időtartamától 
függnek.. Forszírozott folyadékbevitel elősegíti a 
cystitis megelózését. Haematuria a kezelés befeje
zése után néhány nappal normalizálódik, de néha 
perzisztál. A súlyos haemorrhagiás cystitis esetei
ben a ciklofoszfamid-kezelést általában be kell 
szüntetni. 

Nagy adagok esetében ritkán súlyos, néha vég
zetes pangásos szívelégtelenség alakult ki az első 
adag beadása után néhány nappal (haemorrhagiás 
myocarditis). Elektrokardiogrammal vagy echakar
diográfiás vizsgálattal nem találtak visszamaradt 
szívrendellenességet olyan betegeken, akik a nagy 
adagok miatti nyilvánvaló cardiotoxicitást átvészel
ték. 

Az immunreakciókat jelentős mértékben elfojt
ja. Azon betegeknek, akiknek virális, bakteriális, 
gombás, protozoon-, vagy bélféreg-okozta fertő
zésOk van, a ciklofoszfamid-kezelés nem javallt; 
vagy megszakítandó, vagy a dózist csökkenteni 
kell. 

Ritkán anaphylaxiás reakció is előfordul. 
Egyéb, kevésbé súlyos mellékhatások előfordu

lásuk sorrendjében: 
Emésztórendszer: hányinger és hányás. 

Anorexia, ritkábban émelygés vagy fájdalom és 
hasmenés. Kivételesen l).aemorrhagiás colitis, száj
nyálkahártya-fekély, sárgaság. A kezelés beszünte
tése után rendszerint megszúnnek. 

Bór és alkotóelemei: gyakori az alopecia. A ke
zelés után, sőt folyamatos kezelésesetén már a ke
zelés alatt a haj újra kinó, bár szerkezete és színe 
megváltozhat Esetenként kiütések. Bór-pigmentá
ció és a körmök. elváltozása. 

Vérképzőrendszer: megfigyelhető leukopenia, 
mely függ a gyógyszer adagjától és dozírozási út
mutatóul szolgálhat. Nagy kezdő adagot kapott be~ 
legeken általános a 2000/mm3 alatti értékű leukope
nia, ez azonban kevésbé gyakori azoknál, akik ki
sebb fenntartó dózisokat kapnak. A neutropenia 
mértéke összefügg a fertőzésekkel szembeni ellen
állóképesség csökkenésével! 

Esetenként fellép thrombocytopenia vagy 
anaemia. Ezek visszafordíthatók a gyógyszer adag
jának csökkentése, vagy a kezelés beszüntetése ál
tal. A leukopenia utáni regenerálódás a terápia be
fejezése után rendszerint 7-10 napon belül elkezdő
dik. 

317 

Vizeletkiválasztó rendszer: haemorrhagiás ure
thritisról és a vesetubulusok necrosisáról is beszá
moltak ciklofoszfamiddal kezelt betegek esetében. 
A terápia befejezése után ezek általában rendeződ
nek. 

Légzőrendszer: Hosszú időn át nagy ciklotosz
fam id dózisokkal kezelt betegeken interstitialis tüdő
fibrosisról számoltak be. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Metabolizmusának mértékét és leukopeniás ak
tivitását nagy adagú fenobarbitál krónikus adásával 
fokozni lehetett 

Más alkilező szerekke! való lehetséges kereszt
érzékenység egy esetéról számoltak be. 

Az orvosnak éberen kell figyelnie a lehetséges, 
ciklofoszfamiddal együttes, akár várt. vagy nem 
kívánt gyógyszerhatásokra (pf. a doxorubicin-okoz
ta cardiotoxicitást felerősíti), bár a ciklofoszfamidot 
sikeresen alkalmazták egyéb cytotoxJkus szerekkel 
egyidejűleg is. 

A ciklofoszfamid~kezelés, mely kifejezett és tar
tós kolinészteráz-aktivitás gátlást okoz, potenciálja 
a szukcinilkolin-klorid hatását. Ha a beteget narkó
zis előtt 10 napon _.belül ciklofoszfamiddal kezelték, 
az anaestesiologust erről tájékoztatni kell. 

Adrenalectomizált betegek számára mind a he
lyettesítő szteroidok, mind a ciklofoszfamid adagjá
nak módosítására szükség lehet, mivel a ciklofosz
famid toxicitása fokozódhat. 

A ciklofoszfamid befolyásolhatja a normál seb
gyógyulást. 
e Figyelmeztetés 

Különös figyelmet kell fordítani a lehetséges to
xicitás kialakulására, ha leukopenia, thrombocy
topenia, csontvelő tumorsejt infiltrációja, korábbi 
röntgenterápia, egyéb cytotoxikus szerekkel történt 
korábbi kezelés, károsadott májfunkció, vagy káro
sadott vesefunkció esete áll fenn. 

Kezelés során a beteg haematológiai állapotát 
(k.ülönösen a neutrophileket és thrombocytákat) 
rendszeresen ellenőrizni kell a vérképzószervi sup
pressio mértékének meghatározása céljából. A vi
zelet vörösvérsejtjeit is, melyek a haemorrhagiás 
cystitis előzményei lehetnek, rendszeresen vizsgál
ni kell. 

Kiválasztódik az anyatejbe. Lehetséges súlyos 
toxicitás és lehetséges daganatképző hatása miatt 
vagy a szapiatás vagy a gyógyszeradagolás be
szüntetése mellett kel! dönteni, figyelembe véve a 
gyógyszer fontosságát az anya számára. 

Eltartás: 25°C alatt, ·szobahómérs8Kieten. 
e Megjegyzés: ++V Sz (tabletta) Fb (injekció) 
• Törzskönyvi szám: K-1647 (25 mg tabletta); K 
-1648 (50 mg tabletta): K-1649 (injekció) 



D-EPIF.RIN·ó,1%szerncsepp 
(10 ml; 2 x 10m!) 

PHARI\IFÁLLEA\3AN 
ATC kód;':S01E:AQ2 

Hatóanyaga, a dipivefrin gátolja a csarnokvíz 
képzódését és elfolyási lehetőségát javítja. A 
szem belső nyomását 10-20-szor hatékonyabban 
csökkenti mint az epinefrin {adrenalin). Az epine
frint nem toleráló betegeknek is adható. A sze
mészeti mellékhatások előfordulása ritkább, mint 
epinefrin kezeléskor. A látást rontó aceomodatív 
myopia és miosis a kezelés után nem jelent
kezik. 

e Hatóanyag 
10,6 mg dipivefrinum hydrochloricum, 0,44 mg~ 

benzalkonium klorid oldat, 1,27 mg nátrium-adetát, 
7,50 mg nátrium-diszulfit 10 ml steril, izotóniás vizes 
oldatban. 
• Javallat 

Tág, nyitott csarnokzug ú glaucoma simplex. 
e Ellenjavallat 

Szűk csarnokzugú glaucoma (a pupillatágulás 
akut glaucomás rohamot válthat ki). 
• Adagolás 

Szokásos adagja 12 óránként 1-1 cseppet a 
szemekbe cseppenteni. 

Nehezen beállftható glaucoma esetén szüksé
ges lehet myoticumokkal és/vagy karboanhidráz bé
nítókkal való együttes alkalmazása. 
e Mellékhatás 

Látási zavarok, szemkáprázás, enyhe égő 

érzés. 
Másodlagos vérbőség, allergiás szemhéj-, kötő

hártya gyulladás adrenochrom, lerakódások. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Bár szisztémás cardiovasculáris mellékhatások 
általában nem mutatkoznak, súlyos szív- és keringé
si megbetegedések esetén óvatosan adandó. 
Aphakiás betegekben macula oedemák fellépésé
nek lehetősége nem kizárt. 

Terhesség esetén a kockázat mérlege!ésével 
adható. A felbontott gyógyszer 1 hónapon belül fel
használandó. 

Eltartás. A gyártó adatot nem közölt 
e Megjegyzés: ++V 
e Törzskönyvi szám: K - 1236 
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Oi,\i:;ARBAZIN jóorng illjekcio.(10x) 

.IJÁC*RBAzlN .. ;2o.o•ni!J.i~i~~2io(~iJx). 
LACHEMA· 

A dacarbazin feltételezhetően a carbonium io
nok révén alkilező hatású cytostaticum. Antimeta
belit hatásával a purin-szintézist gátolja, és az SH
csoportokkal kölcsönhatásba lép. 

Kismértékben kötődik a szérumfehérjékhez 
(5%). Kinetikája a szérumban intravénás alkalmazás 
után kétfázisú: kezdeti felezési ideje 19 perc, végső 
felezési ideje 5 óra. A dacarbazin a vesén át 
tubuláris szekrécióval és glomeruláris filtrációval vá
lasztódik kl. 
e Hatóanyag 

1 OD mg ill. 200 mg dacarbazinum porampullán
ként segédanyagként acidum citricumot ill. manni
tolt tartalmaz. 
e Javallat 

Különböző szöveti eredetű rosszindulatú beteg
ségek, különösen a malignus melanoma és malig
nus lymphomák, továbbá gastrointestinális dagana
tok második vonalú kezelése. 

Mana- és kombinált terápiában is alkalmazható, 
utóbbi esetben bleomycinnel, ciSplatinnal, 5-fluo
rouracillal, vincristinnel és prednisolonnal kombinálva. 
e Ellenjavallat 

Terhesség és szoptatás, dacarbazinra való túl
érzékenység. 
e Adagolás 

Kizárólag iv. infúzióban. 
A 100mg-os porampullát 10 ml, a 200mg-os por

ampullát 20 ml aqua dest. pro injectione hozzáadá
sával elűzetesen fel kell oldani, majd 300 ml 0,9%-os 
natriumklorid vagy 5%-os glukóz oldathoz adni. 

Szokásos adagja manaterápiában naponta 
150--250 mg/m2 1-5 napon át, kombinált terápiában 
100 mg/m2. A kezelés 28 napos szünet után ismé
telhető. 

Az infúziósoldat elkészítése után az alkalmazást 
haladéktalanul meg kell kezdeni, és az alkalmazás 
ideje alatt az infúziós palackat és.szereléket fényvé
dó burkolattal (alumínium fólia) kell ellátni a készít
mény kOlönösen erős fényérzékenysége miatt. 
• Mellékhatás 

Legsúlyosabb toxikus hatása a vérképzőrend
szer potenciális károsodása (leukocyta- és throm
bocytaszám csökkenés, ritkábban enyhe anaemia). 

A leggyakrabban előforduló mellékhatások: ét-

vágytalanság, hányinger, hányás, ritka esetekben 
hasmenés, hajhullás, bőrkiütés, arckipirulás és 
paraesthesia. 

Egyes betegekben influenzára emlékeztető tü
netek (láz, izomfájdalom, általános fáradtság), ritkán 
anaphylaxiás reakciók, májkárosodás, a beadás he
lyén fájdalom alakulhat ki. 
8 Gyógyszerkölcsönhatások 

Egyidejű alkalmazása fenobarbitállal, azathio
prinnel és 6-mercaptopurinnal a toxikus hatásokat 
fokozza. 
• Figyelmeztetés 

Csak cytostatikus kezelésben kellő jártassággal 
rendelkező onkológus ellenőrzése mellett szabad 
alkalmazni. A kezelés alatt és után a szükséges la
boratóriumi vizsgálatokat el kell végezni. 

Különös figyelemmel kell lenni a vérképzőrend
szerre. 

A készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe 
jutását kerülni kell. 

Eltartás. Sötét helyen, 5°C alatti hőmérsékleten 
kell tartani. Az infúziós oldatot közvetlenül a felhasz
nálás előtt kell elkészíteni. Fénytól védeni kell. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1951 (100 mg) 

K- 1952 (200 mg) 

DAEDALON tablétta(10x). ··.• · .· .·· 
DAEDALON végbélkúp (1 Ól<) 

RIC~TE:R_ '(~abi~tt~) _ :: __ ., ___ -Aii:>'Í<Ód_!_:_'RÜ6A-A19 ':: 
P HARMAMAGIST (végbjlkúp) .. . \ . • . :· 

__ ATC-kód: R06AA52 

Gátolja a hányásközpont izgalmát,de nem okoz 
tartós központi idegrendszeri depressiot. Szedatív, 
~ntr_emetik_u:,ant!hisztamin,antimuscarin és helyi 
erzestelentto hatassal rendelkezik. 
a Hatóanyag 

50 mg dimenhydrinatum tablettánként; 100 mg 
dimenhydrinatum, 100 mg chlorobutanolum kúpon
ként. 
• Javallat 

Légi- és tengeribetegség megelőzése és keze
lése. Uraemia és sugárbetegség okozta, valamint 
postoperatív hányinger és hányás. Meniére-syndro
ma és egyéb labyrinthzavar okozta hányinger és 
vertiga kezelése. 
• Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
• Adagolás 

Felnőtteknek: 4--6 óránként 1-2 tabletta, vagy 
1-2 kúp, a beteg állapotától függően. Prophylacti
kusan a kinetcsis megelőzésére 1 órával az utazás 
megkezdése előtt 1-2 tabletta vagy kúp. 
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Gyermekeknek: Iskoláskorban naponta 2-3 szar 
%--_1 tabletta ~agy 1.4-Y2 kúp. Kisebb gyermekek 
gyogykezelésere a Daedalonetta javasolt. 
• Mellékhatás 

_ Álmo~.ság, bágyadtság, fáradtság, izomgyenge
seg, SZ~JSZ_árazság, diarrhoea vagy obstipatio, 
hypotensto, rncoordinatio. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal 

(ezek hatását fokozza): 

- anticholi~e.rg. komponenst tartalmazó gyógy
szerekkel és trrcrkllkus antidepresszánsokkal (hatá
sukat fokozza). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának első szakaszában egyénenként 
meg_határ~zand;J i~eig járművet vezetni vagy bal
esetr veszellyel]áro munkát végezni tilos. A további
akban egyénileg határozandó meg a tilalom mérté
ke. Alkalmazásának időtartama alattszeszes italt fo
gyasztani tilos! 

Eltartás: szobahómérsékleten. Végbélkúp: hű
vös helyen. 
• Megjegyzés: + (tabletta) Vn 

<:;:. {végbélkúp) V n 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3120 (tabletta) 

Tsz.: 3208 (végbélkúp) 

Gátolja a hányásközpont izgalmát, de nem okoz 
tartós központi idegrendszeri depressiót. Szedatív 
antiemetikus, antimuscarin hatással rendelkezik. ' 
• Hatóanyag 

25 mg dimenhydrinatum, 25 mg chlorobu
tanolum kúponként. 
• Javallat 

Hányinger, ill hányás csillapítása, például lázas 
betegség, otitis media, grippe esetén. 

. Narcosis _utáni hányinger, hányás csillapíása, lé-
91- és tengenbetegség megelőzése. 
• Ellenjavallat 

Újszülötteknek és ismert túlérzékenység esetén 
ellenjavallt 
• Adagolás 

1-12 hónaposnak naponta 1/2 kúp, 2--6 évesnek 
naponta 2--3-szor 1 kúp. 

Prophylactikusan kinelosis megelőzésére 1 kúp 
% órával az utazás megkezdése előtt. Nagyobb 
gyermekeknek a Daedalon kúp adása kívánatos. 
e Mellékhatás 

, Álmo?ság, bágyadság, fáradtság, izomgyenge
seg, sza_1sz_árazsa~, diarrhoea vagy obstipatio, 
hypotens1o, ~ncoord1natio. 



o Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal 

(ezek hatását fokozza); 
- anticholinerg komponenst tartalmazó gyógy

szerekkel és triciklikus antidepresszánsokkal {hatá
sukat fokozza)_ 

Eltartás: hűvös helyen. 
o Megjegyzés: O V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3235 

DALACIN C 75 mg kapszula 
(16x; 100x) 

DALACIN C 1SO mg liapszlila 
(16x; 100lí:) 

DALACIN C 300 mg kapszula (16X) 
DALACIN c szirup granulátum 

75 mg/5 1111(80 ml) 
DALACIN.C phosphate 
300mg/2111H~jekcio(1x 2111í) 

DALACIN°C phospha\é . 
soo•nigt4•1111 il1jekCió(1 x'4miJ 

· DALACINC 90QI11gl6•ml inj~kció 
(1 x 6ITII; 3 x6ml) 

UPJOHN 

A klindamicin félszintetikus antibioticum, mely a 
linkamicin 7-(R)-hidroxil csoportjának 7-{S)-klor-sub
stitutiójával készúl. A mikroorganizmusok érzékeny
ségétól és az antibioticum koncentrációjától függö
en bacteriostatikus vagy bactericid hatású. ln vitro a 
következő mikroorganizmusok ellen hatékony: 

í. Aerob Gram-pozitív coccusok, pl. Staphy
/ococcus aureus, S. epidermis (penicillináz termelő 
és nem termelő törzsek). ln vitro vizsgálatban né
hány Staphylococcus törzs, mely eredetileg az 
eritromicinnel szemben rezisztens volt gyorsan re
zisztenssé vált a klindamicinnel szemben is. 
Streptococcusok, kivéve a S.faeca/is. Pneumococ
cusok. 

2. Anaerob Gram-negatív baktériumok, pl. bac
Iereides fajok (köztük a B. fragilis csoport és a B. 
melaninogenicus csoport}. Fusobacterium fajok. 

3. Anaerob Gram-pozitív, nem spóratermelő 

bacillusok, pl. propionibacterium, eubacterium, 
actinomyces fajok. 

4. Anaerob és micro-aerophil Gram-pozitív coc
cusok, pl. peptococcus és peptostreptococcus fa
jok, microaerophil streptococcusok. A clostridiumok 
rezisztensebbek klindamicinnel szemben, mint rilás 
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anaerobok, pl. C. sporogenes és C. tertium gyakran 
rezisztensek. A legtöbb C. perlringens érzékeny. Az 
érzékenység i vizsgálatokat el kell végezni. 

A következő kórokozók általában rezisztensek a 
klindamicinnel szemben: 

-aerob Gr'am-negatív baktériumok 
- Streptococcus faeca/is 
- nocardia tajok 
- Neisseria meningitidis 
- methicillin rezisztens Staphy/ococcus aureus 

és Haemaphi/us influenzae törzsek (a helyi adottsá
gok figyelembevételével). 

A linkamicin és klindamicin között keresztrezisz
tencia áll fenn. Klindamicin és erltromicin között in 
vitro antagonizmus! mutattak ki. 

Míg a klindamicin hidraklorid in vivo és in vitro 
aktív, addig a foszfát és palmitát in vitro nem mutat 
hatást. ln vivo mindkét vegyület gyorsan aktív bázis
sá hidrolizálódik. 

Az orális klindamicin gyorsan és csaknem telje
sen (90%} felszívódik. Felnöttekben 150 mg 45 per
cen belül 2,5 J..!.~/ml szérum csúcskoncentrációt 
eredményez, 3 óra múlva 1,5 ).l.g/ml, 6 óra múlva 
0,7 ).lg/ml a szérumkonc~;mtráció. A klindamicin 
palmitát és hidraklorid a szérum csúcskoncentráci
ót ugyanabban az időben érik el. Gyermekeknek 6 
óránként adott 2, 3 és 4 mg/ttkg klindamicin palmitát 
1,2, 2,2, és 2,4 ).lg/ml szérumkoncentrációt eredmé
nyez 60 perccel az első adag után. Az ötödik 
adag után beáll az egyensúly. A fenti adagolás 
2,5, 3,0 és 3,8 J..l.g/ml szérum csúcskoncentrációt ad. 

Az orálisan adott kl indamicin felszívódó mennyi
ségét nem befolyásolják szignifikánsan az egyidejű
leg fogyasztott élelmiszerek, de a felszívódás! kés
leltethetik. 

600 mg klindamicin foszfát im. adva 9 J.lg/ml 
szérum csúcskoncentrációt ad 1-3 óra múlva. 

300 mg 1 O percen át iv. infúzióban illetve 600 
mg 20 percen át iv. infúzióban 7 ).lg/ml illetve 1 O 
f.\Q/ml szérum csúcskoncentrációt ad. Felnőtteknek 
minden 8-12 órában, gyermekeknek minden 6-8 
órában folyamatos iv. infúzióban adott klindamicin 
foszfáttal a szérum szint a legérzékenyebb kóroko
zókkal szemben az in vitro MIC érték felett tartható. 
Az állandó szint a harmadik adag után alakul ki. Az 
1. sz. táblázat mutatja a kl indamicin foszfát beadása 
utáni átlagos szérum csúcskoncentráció értékeket. 

1. táblázat 

Adag Klindamicin Klindamicin 
).tg/ml foszfát 

).tg/ml 
Felnőttek (post-equllibrium) 
300 mg iv. 10 percen át 8 óránként 7 15 
600 mg iv. 20 percen át 8 óránként 10 23 
900 mg iv. 30 percen át 12 óránként 11 29 

1200 mg iv. 45 percen át 12 óránként 14 49 
300 mg im. 8 óránként 6 3 
600 mg im. 12 óránként 9 3 

Aaa9--·---· 

Gyermekek (első adag)' 

5-7 mg/ttkg iv. 1 órán át 
3-6 mg/ttkg im.· 

5-7 mg/ttkg im. 

Klindamicin Kfindamidfl 
p.g/ml foszfát 

10 
4 

8 

!lQ/ml 

'Az adatokat fertózéses megbetegedésekben kezelt bete
gek szolgáltatták 

A beadott adag protein kötődése 40-90%-os. 
Per os alkalmazáskor accumulatio nem figyelhető 
meg. A klindamicin könnyen penetrá! a legtöbb 
testnedvbe és szövetbe. A szérumszint 20-75%-a 
mérhető a csontszövetben, 50-1 00%-a az anyatej
ben, 50%-a a synovia!is folyadékban, 35-75%-a a 
köpetően, 50%-a a peritoneális folyadékban, 
40%-a a magzati vérben, 30%-a a gennyben, 
50-90%-a a pleurális folyadékban. A vér/agy gá
ton csak nagy adagban, gyulladt agyhártyák ese
lén jut át. 

A klindamicin felezési ideje átlagosan másfél- 3 
és 1f2 óra. A felezési idó valamivel megnövekszik a 
jelentösen csökkent vese-és májmúködésú bete
gekben. Az adagot általában nem kell módosítani 
enyhe és mérsékelt vese- vagy májbetegségben, 
de egyedi esetekben csökkentett adag alkalmazása 
indokolt lehet. A klindamicin jelentékenyen metabo
lizálódik. A mikrobiológiailag aktív forma kiválasztá
sa a vizeletben 10-20% és kb. 4% a faecesben. A 
többi rész biológiailag inaktív formában választódik 
ki. A kiválasztás főként az epe és a faces útján tör-
ténik. / 
• Hatóanyag 

75, 150, ill. 300 mg clindamycinum {cfin
damycinium chioratum formájában) kapszulánként. 

1,20 g clindamycinum {clindamycinium palmi-
tinicum chioratum formájában) 80 ml sziruphoz. 

300 mg clindamycinum {2 ml) amp.-ként. 
600 mg clindamycinum (4 ml) amp.-ként. 
900 mg clindamycinum {6 ml) amp.-ként. Az in

jekciók a hatóanyagat clindamycinium phospho
ricum formájában tartalmazzák. 
• Javallat 

Érzékeny anaerob baktériumok vagy Gram-pozi
tív aerob baktériumok érzékeny törzsei: pl. strepto
coccusok, staphylococcusok és pneumacoccusok 
okozta fertőzések, Chlamydia trachomalis érzékeny 
törzsei okozta fertőzések. 

1 .. Felső légúti fertözések: tonsillitis, pharyngitis, 
sinus1tis, középfülgyu!ladás és skarlát. 

2. Alsó légúti fertőzések: bronchitis, tüdőgyulla
dás, empyema és tüdőtályogok. 

3. Bór- és lágyrész fertőzések, pl. acne, furun
culusok, cellulitis, impetigo, tályogok és sebfertőzé
sek. Specifikus bór és lágyrész fertőzések, pl. 
erysipelas és paronychia (panaritium), melyeket ér
zékeny kórokozók okoznak. 
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4. Csont és Izületi fertőzések: osteomyelitis és 
szeptikus arthritis. 

5. Nőgyógyászali fertőzések; endometritis, cel
l~liti~ •. mé~csonk fertőzés, tubaovariális tályog, sal
p1ng1t1s: kismedencei gyulladás esetében a klin
damicin aerob Gram-negatív spektrumú antibio
ticummal kombinálandó. Chlamydia trachomalis 
okozta cervicitisben önmagában is hatáso'i:· 

6. Alhasi fertőzések pl.: peritonitis és alhasi tá
lyogok. A klindamicin aerob Gram-negatív spektru
mú antibioticummal kombinálandó. 

7. Septicaemia és endocarditis. A k!indamicint 
hatékonynak találták endocarditis egyes esetei
ben, amikoris bactericidnek bizonyult a megfelelő 
elérhető szérumkoncentrációban, in vitro vizsgálat~ 
ban, a fertőzést előidéző mikroorganizmussal 
szemben. 

8. Fogfertózések, pl. periodontális tályogok és 
periodontitis. 

9. AIDS-ben szenvedő betegek toxoplazma 
okozta encephalitise. 

A klindamicin önmagában vagy pyrimethamin
nal együttadva alkalmazható olyan betegek eseté
ben, akiknél a hagyományos kezelés nem alkalmaz
ható. 

_1?.. AIDS-ben szenvedő betegek Pneumocystis 
cann11 okozta pneumoniája. A klindamicin pri
maquinnel együttadva alkalmazható olyan betegek 
esetében, akiknél a hagyományos kezelés nem al
kalmazható. 

Peritonitis vagy hasúregi tályogok prevenciójá
ban a klindamicin foszfát hatékony aminoglikozid 
antibioticummal, pl. gentamicinnel vagy tobramicin
nel kombinálva, bélperforatio és traumához társult 
bakteriális fertőzést követően. Vannak adatok arra 
vonatkozóan, hogy a klindamicin orálisan vagy par
enterálisan napi 20 mg/ttkg adagban minimum 5 na
pon át adva megfelelő terápia önmagában vagy 
kombinálva- kininnel vagy amodiakinnel- a sokfé
le gyógyszerrel szemben rezisztens Plasmodium 
falciparum fertőzésben. 
o Ellenjavallat 

Kl indamicin nel vagy linkomicinnel szembeni túl
érzékenység. 
o Adagolás 

Az adagolási és az alkalmazás módját a fertő
zés súlyossága, a beteg állapota és a kórokozók ér
zékenysége szerint kell megállapítani. 

Parenterá/is adagolás im. vagy iv. infúzióban hí
gítva. 

Felnőtteknek szövödményes vagy súlyos fertő
zésekben (pl. alhasi, női kismedencei stb. fer
tőzések) a szokásos napi adag 2400-2700 mg ket
tó, három vagy négyszeri egyenlő adagban beadva. 
Kevésbé súlyos, érzékenyebb kórokozók kiváltotta 
fertözésekben kisebb adagok elegendők, pl. napi 
1200-1800 mg három-négy egyenlő adagban be
adva. 



Szükség eselén alkalmaztak napi 4800 mg ada~ 
gat is. Egyszeri im. adagként azonban 600 mg-nál 
nagyobb adag nem javallt. 

Egy hónaposnál idősebb gyermekek szokásos 
adagja napi 20-40 mg/ttkg három vagy négy 
egyenlő adagban. 

Újszül6ttek (1 hónap alatt) szokásos adagja na
pi 15--20 mg/ ttkg három vagy négy egyenlö adag
ban. A kisebb adagok megfelelőek lehetnek kis sú
lyú koraszülötteknek. 

Orális adagolás (kapszula és szirup) 
Felnőtteknek a szokásos adag 150-450 mg hat 

óránként. 
Egy hónaposnál idősebb gyermekek szokásos 

adagja napi 8-25 mg/ttkg három vagy négy egyen
ló adagban. 

10 kg-os vagy ennél kisebb súlyú gyermekek
nek napi 3-szar 37,5 mg az ajánlott minimális 
adag. 37,5 mg "'az adagolókanál a 2,5 ml-es jel
zésig töltve. 

Béta-haemolyticus streptococcus fertőzésekben 
a kezelést legalább 1 O napig kell folytatni. 

Kismedencei gyulladás és a cervix Chlamydia 
trachomafis fertőzése. 

Kismedencei gyulladásban 900 mg iv. 8 órán
ként kombinálva egy aerob Gram-negatív spektru
mú iv. antibioticummal, pl.: 2,0 mg/ttkg gentamicin, 
majd ezt követően 1 ,5 mg!ttkg 8 óránként, ha a ve
semúködés normális. Az iv. kezelést legalább 4 na
pig kell folytatni és legalább 48 órán át a javulás 
után. Aztán orálisan 450 mg adandó 6 óránként a 
1 O-14 napos kezelés befejezéseként. 

Chlamydia trachomafis cervicitisben 450 mg 
adandó napi 4-szer 10-14 napon át orálisan. 

AIDS-ben szenvedó betegek toxoplazma okozta 
encephalitise: 

600-1200 mg iv. klindamicint vagy orális klin
damicint kelt adni 6 óránként két héten keresztül, 
melyet ugyancsak 6 óránként, orálisan adott 
300-600 mg klindamicin kiegészítő kezelés követ 
8-1 O héten keresztül. 

Ha a pyrimethamint klindamicinnel együtt alkal
mazzák, akkor az orális pyrimethamin napi adagja 
25-75 mg 8-10 héten keresztül. Nagyadagú 
pyrimethaminnel naponta 10-20 mg falsavat is kell 
adni. 

AIDS-ben szenved6 betegek Pneumocystís 
cariníí okozta pneumoniá.ja. 

600 mg ív. klindamicint vagy 300-450 mg orális 
klindamicint kell adni 6 óránként 21 napon keresztül 
és 15 mg orális primaquint napi egy alkalommal 21 
napon át. 

Hígítás és infúziósebesség. 
A klindamicin kancentráció infúzióban nem ha

ladhatja meg a 12 mg/ml-t és az infúzió sebessége 
a 30 mg/percet. 

A szokásos infúzió sebességek: 

Adag Oldószer l dó 

300mg 50ml 10 perc 

600mg 50ml 20 perc 

900mg 100ml 30 perc 
1200 mg 10Dml 40 perc 

1200 mg-nái nagyobb adag egyszeri 1 órás infúzióban ad
va nem ajánlott. 

A szirup elkészítése. 
A szirupot a granulátumból a gyógyszertárban 

kell elkészíteni közvetlenül a gyógyszer kiszolgálta
tása előtt, demineralizált vagy desitillált vízzel. A 
szirup csapvízzel nem készitheló el! 

A 80 ml szirup elkészítéséhez kb. 60 ml víz szük
séges. Először a víz nagyobb részével a granulálu
mct alaposan össze kell rázni, majd az üveg nyaká
nál található szintjelig kell feltölteni. Újra össze kell 
rázni, hogy a szirup egyenletes legyen. A 75 mg 
klindamicin bázis/5 ml szirup kancentráció akkor 
biztosított, ha az elkészített szirup szintje az üvegen 
lévő szintjelig ér. Adagcini a mellékelt műanyag 
kanálkával kell. A kanálka száránállátható a 2,5 ml 
illetve 5 ml szirupadagnak -rr1_egfelelő szint jelzése. A 
szirupot nem szabad hűtőszekrényben tárolni. {A 
szirup konzisztenciája változhat). Szobahőmérsék
leten, 25°C alatt tartandó és az elkészítés után 2 hé
ten belül fel kell használni. 
• Mellékhatás 

1. Gyomor-bérrendszer: orális alkalmazásnál ha
si fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés, 
oesophagitis. 

2. Túlérzékenységi reakciók: maculopapularis 
bőrpír és urticaria. Leggyakrabban generalizált eny
he kanyarószerú bőrkiütések. Ritkán erythema mul~ 
tiforme és Stevens-Johnson-syndromához hasonló 
tünetek. Elöfordulhatnak anaphy!actoid tünetek. 

3. Májműködési zavar és sárgaság. 
4. Bór és nyálkahártya tünetek: pruritus, vaginilis 

és ritkán exfoliatív és hólyagos dermatitis. 
5. Vérképzószervi tünetek: átmeneti neutropenia 

{leukopenia) és eosinophilia. Agranulocytozis és 
thrombocytopenia. A klindamicin kezeléssei való oki 
összefüggés nem bizonyított. 
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6. Szív-érrendszeri tünetek. Ritkán cardiopul
monális zavar és hypotensio előfordulhat túl gyors 
iv. alkalmazást követően. 

7. Helyi reakciók. lm. injekció után helyi irritáció, 
fájdalom és tályogképződés előfordulhat. lv. injek
ció alkalmazása során thrombophlebitist észleltek. E 
mellékhatások előfordulása minimális, ha az im. in
jekciót mélyen adják és az iv. tartós katéter alkalma
zását elkerülik. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A klindamicin és eritremicin közölt antagoniz
mus! állapítottak meg. 
e Figyelmeztetés 

Az injekció benzilalkohol! tartalmaz, mely kora
szülőttekben fatalis Gasping syndromát okozhat. 

Mint a legtöbb szélesspektrumú antibioticum, a 
clindamycin kezelés is kiválthat pseudomembrános 
colitist. Tünetei: enyhe, vizes, vagy súlyos állandó
sult hasmenés, leukocytosis, láz,- súlyos alhasi gör
csök, melyek vér és nyálka ürítéssei járhatnak 
együtt, és ha ez tovább fejlődik, peritonitishez, 
shockhoz és toxikus megacolonhoz vezethet és sú
lyos esetben haláltal is végződhet. Az antibioticum 
okozta colitis! a klinikai tünetek alapján lehet diag
nosztizálni. Az pseudomembrános colitis! endosz
kópos vizsgálattal lehet bizonyítani, és a 
Clostridium ditticile esetében széklettenyészetbő! a 
kórokozó toxinjainak kimutatásával. Az antibioticum 
kezelés okozta colitis felléphet a kezelés alatt, de a 
kezelést követő 2-3. héten is jelentkezhet súlyo
sabb, idős vagy legyengült betegeknéL Klindamicín 
kiváltotta enyhe colitis a kezelés abbahagyását in
dokolja. Ajánlatos kolesztiramin és kolesztipol gyan~ 
tákkal folytatott kezelés, melyek megkötik a toxino
kat A kolesztiram in javaflt adagja napi 3-szor 4 g, a 
kolesztipolé napi 3~szor 5 g. Az antibioticum kivál
totta súlyos colitisben a betegeknél folyadékot, 
elektrolitot és proleint megfelelóen pótolni kell. Vizs
gálatok azt bizonyították, hogy az antibioticum ke
zeléssel kapcsolatos colilist Clostridiumok (különö
sen C. difficile) által termelt toxin{ ok) okozza. Azt is 
megállapították, hogy a toxint termelő Clostridium 
általában in vitro érzékeny vankomicinre. Amikor 
125-500 mg vankomicin! adtak orálisan napi 4-szer, 
a toxin gyors eltünését észlelték a székletből és el
múlt a hasmenés is. A colitis ritkán kiújúlhat a 
vankomicin kezelés abbahagyásakor. Kolesztiramin 
vagy kolesztipol gya~_Yák in vitro megkötik a 
vankomicint. Gyanta és vankomicin egyidejű alkal
mazásakor a két gyógyszert tanácsos különböző 
időben adni. 

Alternatív kezelésként megfontolandó 25000 E 
bacitracin orálisan 4-szer naponta 7-10 napon át. 

A bélpangást okozó gyógyszerek adását kerülni 
kell. Klindamicin kezelést óvatosan kell végezni 
azon betegeknél, akiknek kórtörténetében gastroin
testinalis betegségek, különösen colitis szerepel~ 
nek. 

Mivel a klindamicin nem diffundál megfelelően a 
cerebrospinális folyadékba, meningitis kezelésre 
nem szabad alkalmazni. 

ln vitro a klindamicin és eritromicin közölt anta
gonizmus! mutattak ki. A lehetséges klinikai követ
kezmények miatt a két gyógyszert egyidejűleg nem 
szabad alkalmazni. 

Tartós kezelés esetén máj- és vesefunkció vizs
gálatokat kell végezni. 

Újszülöttek és csecsemők klindamicin kezelése
kor a szervezet megfelelő múködésének manitoro
zása szükséges. 

Klindamicin foszfát kezelés bizonyos organiz
musok pl. élesztőgomba elszaporodását okoz
hatja. 
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A klindamicin foszfátot nem szabad hfgítatlanul 
iv. bolusban adni, csak infúzióban, legalább 10--60 
percen át (lásd Adagolás és alkalmazás). 

A klindamicinnek neuromuscularis blokkoló ha
tása van, így fokozhatja más neuromuscularis blok
kolók hatását, s ilyen esetekben a klindamicin óva
tosan alkalmazható. 

A kl indamicin fosztátot óvatosan .. kell adni 
atópiás egyéneknek. Vesebetegek klfr1damicin 
adagját nem szükséges módosítani. Közepes - sú
lyos májbetegségekben a klindamicin felezési ideje 
megnőtt, de farmakokinetikai vizsgálatok szerínt B 
óránként adva, accumulatio ritkán fordult elő. Ezért 
májbetegségben az adag csökkentése nem látszik 
szűkségesnek. 

Inkompatibilitás 
A következő gyógyszerek fiziko-kémiailag in

kompatibilisek a klindamicin foszfáttal: ampicillin, 
phenitoin natrium, barbiturátok, aminophyllin, kalci
um glukonát és magnézium szulfát. 

A k!indamicin foszfát fiziko-kémiailag kompatibi
lis legalább 24 órán át az 5%-os vizes glukózban 
vagy nátrium klorid injekciós oldatokban a szokásos 
koncentrációban _levő következő gyógyszerekkel: 
amikadn szulfát, aztreonam, cefamandol nafát, 
cefazolin nátrium, cefotaxim nátrium, cefoxítin nátri
u:n, ceftazidim nátrium, ceftizoxim nátrium, gentami
Cin szulfát, netllmicin szulfát, piperaciHin és tobra
micin. A gyógyszer keverékek kompatibilitása és 
stabilitásának időtartama a koncentrációtól függ. 

Terhességben a gyógyszer alkalmazásának 
biztonsága nincs megállapítva, tehát az csak a ha
szon-kockázat gondos mérlegelésévet alkalmaz
ható. 

A klindamicin 0,7-3,8 !J.Q/ml koncentrációban 
megjelenik az anyatejben. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
G Megjegyzés: + + V Fb (injekció) 
e Törzskönyvi szám: K- 957 (75 mg kapszula); 
K- 958 (150 mg kapszula); K- 2057 (300 mg kap
szula); K -1600 (granulátum); K- 997 (300 mg/2 ml 
injekció); K- 1970 {600 mg/4 ml injekció); K- 1971 
(900 mg/6 ml injekció) 

A klindamicin-foszfát in vitro inaktiv, azonban in 
vivo gyors hidrolízissei aktív formává, klindamicinné 
alakul a bórben lévő foszfatáz enzim révén. A klin
damicin in vitro Propionibacterium acnes kulturával 
szemben (MIC 0.4 !lglmi) is hatásos. 

Acnes betegek comedo-kivonatában az antibi
otícum-koncentráció középértéke 1.41-l-Q/mg. A sza-



bad zstrsavak koncentrációja a bór felületén kb. 
14%-ról 2%-ra esőkkent a helyi klindamicin kezelés 
után. 

A klindamicin-foszfát lokális alkalmazását köve
tően a szérumban mindőssze 0-3 ng/ml klinda
micin-szint mérhetó, és ennek csupán kb. 25%-a ta
lálható a vizeletben. Az emulzió (Lotion) főként szá
raz, az oldat (Solution) normál- és zsíros bórűeknek 
ajánlott. 
o Hatóanyag 

300 mg clindamycinum (clindamycinium phos
phoricum formájában) 30 ml alkoholos-vizes oldat
ban (T apical Solution), 300 mg clindamycinum {clin
damycinium phosphoricum formájában) 30 ml vizes 
alapú, alkoholmentes emulzióban (Topical Lotion). 
o Javallat 

Acne vulgaris. 
e Ellenjavallat 

Klindamicin vagy linkamicin iránti túlérzékeny
ség. Terhesség és szoptatás időszaka. 
e Adagolás 

Naponta kétszer kell vékony, filmszerú rétegben 
az érintett felületre felvinni. 
• Mellékhatás 

Esetenként bórirritáció {főként az alkoholos ol
dattal); kantakt dermatitis, Gram-negaüv bakten'um 
okozta folliculitis, börzsírosodás. Ritkábban gas
trointestinalis panaszok, abdominalis fájdalom. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A klindamicin és a linkamicin kőzőtt keresztre
zisztencia, a klindamicin és az eritromtein kőzőtt an
tagonizmus áll fenn. 

A Dalacin T. oldatot (Topical Solution) benzaitper
oxid tartalmú lokális készítménnyel egyidejűleg nem 
célszerű alkalmazni (fokozott bórszárító hatás). 
o Figyelmeztetés 

Enteritis regionalis (Crohn-betegség), továbbá 
colitis ulcerosa vagy antibioticummal ősszefüggö 
colitis fennállása, vagy előfordulásuk az anamnesis
ben, fokozott óvatosságat és fokozott ellenőrzést 
tesz szükségessé. Mint a szisztémásan adott antibi
oticumok nagy része, a klindamicin is okozhat 
pseudomembrános colilist Ezt amellékhatást elmé
letileg a bórfelületról felszívádá csekély mennyiségű 
klindamicin is kiválthatja. 

Ha a kezelés idején súlyos diarrhoea lépne fel, a 
gyógyszer alkalmazását meg kell szakítani. A diar
rhoea a kezelést követően hetek múlva is jelentkez
het és mint az antibioticum-kezeléssel ősszefüggö 
tünetet kell kezelni. Az antibioticum-függö colitis 
okozója a Clostridium difficile toxinja. A colilist sú
lyos, tartós diarrhoea, komoly hasi góresők jellem
zik. Vér és nyálka is jelentkezhet. Endoszkópos vizs
gálat pseudomembrános colilist mutathat ki. 
Anticholinerg és antiperistaltikus gyógyszerek ront
hatják az állapotot 

Oralis vankomicin hatásos a C. difficile által oko
zott antibioticum-fűggö pseudomembrános colitis 
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kezelésében. Enyhébb esetek, ahol minimális a 
nyálkahártya elváltozás, a gyógyszer egyszerű 
megszakítására is reagálhatn ak. Az enyhétól súlyos 
esetekig, beleértve azokat, ahol fekélyesedés vagy 
pseudomembran képződés van, folyadék, elektrolit 
és protein pótlást kell végezni, (A kolesztiramin és 
kolesztipol gyanta in vitro megköti a toxin!). A colitis 
egyéb lehetség-es okaival is számolni kell. 

Gondosan tájékozódni kell a beteg gyógyszer 
és egyéb jellegű allergiájáról. Atcpiás egyéneknek 
történő adása fokozott óvatosságat és ellenőrzést 
igényel. 

Az oldat (Topical Solution) alkoholtartalma miatt 
szembe, vagy nyálkahártyára jutva égető érzést, 
gyulladást okozhat Ha érzékeny felületre került, bö 
vízzel ajánlatos azonnal lemosni. 

Kellemetlen íze van, a száj körül óvatosan kell al
kalmazni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 15-30 °C kőzött 
• Megjegyzés: ++V 
e Törzskönyvi szám: OGYl-T 4083 (emulzió) 

K -1907 (oldat) 

DAN(lVAl.1 00 mg .kapszula (1ÓOJ1j 
DA''IÖVAL:200 mg.kapszula(Wpx,>;; 
KRkA .i i< A"fGkóő:GQ3~Aq1 

A hypothalamus-hypophysis-goned tengelyre 
hat több támadás ponton. 

Hatásában legfőbb szerepet a gonadotrop hor
mon szekréció közvetlen gátlása játszik. Enyhe 
androgén és anabolikus hatása van, ösztrogén vagy 
gesztagén hatása nincs. 
a Hatóanyag 

100 mg, 200 mg danazoium kapszulánként. 
• Javallat 

Endometriosis és ezzel kapcsolatos infertilitás. 
Jóindulatú emlóbetegségek, fibrocystás mastitis, 
virginális emlóhypertrophia, gynecomastia. 
Menorrhagia, premenstruális syndroma. Primer 
konstitucianális pubertas praecox. 
e Ellenjavallat 

Terhesség, szoptatás. Porphyria. 
e Adagolás 

A megadott dózisok iránymutatóak, minden 
esetben a klinikai válasznak megfelelő egyéni beál
lítás szükséges. 

Felnőttek szokásos adagja napi 20G-800 mg 2 
vagy 4 részre elosztva az elváltozástól és a beteg 
válaszkészségétól függően. 

Felnőtt nők kezelését a ciklus első napján kel! 
kezdeni. 

Endometriosisban a szokásos kezdő adag napi 
400 mg. A kezelés általában 6 hónapig tart. 

Jóindulatú emlőbetegségben a szokásos kezdő 
adag napi 300 mg. A kezelés általábn 3 hónapig 
tart. 

Menorrhagiában a szokásos adag napi 100--400 
mg. Átlagosan napi 200 mg elégséges a vérvesztés 
elfogadható szintre történő csökkentésére. A keze
lés 3 hónapon túl is folytatható. 

Gyermekeknek primer konstitucianális puber~ 
tas praecoxban a szokásos adag napi 100--400 
mg a beteg korától, súlyától és válaszkészségétól 
függöen. 
o Mellékhatás 

Acne, kiütések, zsíros bőr, enyhe szörnőveke
dés, virilizáció. Clitoris hypertrophia, megváltozott 
libido, mellnagyság csökkenése. Höhullámok, ide
gesség, émelygés, fejfájás, zavartság, emocionális 
labilitás, szédülés, hátfájás, hajhullás, vázizom 
spasmus, testsúlynővekedés, folyadékretenció. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- anticoagulansokkal (hatásukat növelheti); 
- ősztrogénekkel, pragesztagénekkel {hatását 

módosíthatják). 
e Figyelmeztetés 

Óvatosan és fokozott ellenőrzés mellett adható 
szív- és vesebetegségekben, epilepsia és migrén 
esetén {vízretenció! okozhat), valamint májbetegsé
gekben, cukorbetegeknek (a vércukorszint változ
hat). 

Amenorrhoeás betegek kezelésének megkez
dése előtt a terhesség kizárandó. 

Ha a kezelt beteg terhessége kiderült, a kezelést 
le kell állítani, mert a magzaton androgén hatást 
okozhat. Bár az ovulác.iót meggátolja, fogamzás
gátlóként nem használható. 

A kezelés folyamán nem hormonális fogamzás
gátló módszerek alkalmazása szükséges. Ha virili
záció tünetei (pl. hangszín változás) jelentkeznek, a 
kezelést fel kell függeszteni. 

Hízásra hajlamos betegek súlykontrollja javasolt. 
Eltartás: száraz hetyen, fénytől védve. 

e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1377 (100 mg kapszu
la) ;K- 1379 {200 mg kapszula) 

DEBRISAN•paszt8(6x iQ g) · ..• i ••••••· 
PHARMACIA 

A nedvedző sebekre rétegesen felvitt készít
mény porózus dextranomer gömbjeinek nagy vízaf
finitása révén a sebágyból a szöveti folyadékot 
(baktériumokkal, toxinokkal, gyulladásos és 
necrotikus folyamatok termékeivel együtt) eltávolítja. 
A seb körüli oedema és a seb rossz illata csökken 
a granuláció fokozódik. ' 
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A mély sebekben jól megtapad, így a kezelés 2 
naponként is elvégezhető. 
e Hatóanyag 

6,40 g dextranomer 1 O g-os tasakonként 
• Javallat 

Nedvedző sebek, pl. ulcus crurls, decubitus, 
traumás sebek tisztítása. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
o Adagolás 

A sebet előzőleg vízzel vagy izotóniás sóoldattal 
átitatott vattapálcával meg kell tisz111ani. A nedves 
sebfelület a paszta tapadását is elősegíti. A szagga
tott vonal mentén megnyitott tasakból steril spatulá
val kell a pasztát kiemelni, majd 3 mm-nél vasta
gabb rétegben a sebfelületre kenni. A sebet ezután 
gézlappal kell fedni és a kötést rögzíteni. A 
Debrisan réteg teljes, sebváladékkal való átitatádá
sa után- általában Y2-2 nap múlva várható- a leír
tak szerint kell a kezelést megismételni. A:z. elszíne
ződött pasztát izotóniás sóoldattal kell eltávolítani. 

A 6 mm vastag rétegben alkalmazott paszta 
cseréjére általában két naponta van szükség. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatof nem kőzőlt. 
• Figyelmeztetés 

Száraz sebekre nem használható. Mély fertőzött 
seb kezelésekor a paszta maradványait a seb mé
lyéból is gondosan el kell távolítani. A szem közelé
ben fokozott óvatossággal kell alkalmazni. A ned
vezés csókkenése és a granuláció kifejlődése 
érdekében váltakozva más helyi kezelés is alkal
mazható. 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1261 

A Decapeptyl a gonadoretin (GnRH, LH-RH) 
olyan analógja, mely tartósan adva cytostatikus ha
tást okoz hormon dependens szővetekben. 

A hypothalamus-hypophysis-gonádtengely blo
kádját idézi elő: a gonadotropin kezdeti rövidtarta
mű stimulálása után a hypophysis desensibi
lizálódásához vezet {receptor-down-regulation). Ez
által szuppresszálja az LH és FSH elválasztást. En
nek következményeképp a here androgén elválasz
tása a kasztrációs szintre csökken. 

Fele:z;ési ideje jelentősen különbözik a természe
tes LH-RH-étól. 

Az LH-RH és analógjai a plazmából kétfázisúan 
eliminálódnak. 



A D-Trp6-LH-RH és a természetes LH-RH (fele
zési ideje percekben: 

Peptid Gyors Lassú Gyors kompo 

komponens komponens nens (tisztított) 

LH-RH 
D-Trp6-LH-RH 

7,8 (±) 1,2 

19,0 (±) 1,8 

13,0 (±) 1,4 
50,0 (±) 2,1 

3.8 
5.3 

A D-Trp6-LH-RH metabolic c!earance rate 
(MCR) értéke 503,4 (±) 196,4 ml/min, ami szig
nifikánsan kisebb aszintetikus LH-RH 1766 {±)404 
ml/min MAC-jénél. A Decapeptyl tehát kb. három
szor lassabban eliminálódik a plazmából, mint az 
LH-RH. 

A terápia célja a férfi nemi hormon, a tesz
toszteron szérumszintjének a lecsökkentése. Né
hány héten belül elérhető a tesztoszterontermelés 
gyors, teljes gátlása. A betegséghez társuló tünetek 
(vizelési nehézségek, csontfájdalmak) csökkennek. 

A Decapeptyl-lel történő kezelés azonos ered
ményű a sebészi kasztrációval, valamint a magas 
thrombotikus kockázattal járó női nemi hormon 
(ösztrogén) kezeléssel. 
• Hatóanyag 

0,1 mg triptorelium, 0,5 mg triplarelium (1 ml) 
egyszerhasználatos steril műanyag fecskendőben. 
• Javallat 

Előrehaladott hormonfüggő prostatacarcinoma 
tüneti kezelése. Diagnosztikában: a prostatacarci
noma hormonszenzibilitásának reverzibilis vizs
gálata. 
• Ellenjavallat 

A hormonfüggőség bizonyított hiánya (ismert 
hormonrezisztencia). 

Sebészi kasztráció után. 
e Adagolás 

A kezelés bevezetése: az első 7 napon naponta 
1-szer 0,5 mg sc. 

Az ezt követő fenntartó kezelés: naponta 1-szer 
0,1 mg sc. 

A hormonszenzibilitás differenciáldiagnosztikai 
tisztázása 3-5 hónspos próbaterápia keretében vé
gezhető. 

• Mellékhatás 
Izzadással járó hóhullámok, a libido elvesztése, 

impotencia. 
Ritkán gynecomastia, hereatrophia, alvászavar. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Kalciumantagonista gyógyszerek egyidejű adá

sa eselén a kezelő orvosnak figyelnie kell az LH és 
tesztoszteron-értékeket. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés első hete alatt a szérum-tesz
toszteronszint rendszerint rövid ideig, átmenetileg 
megemelkediK Ennek hatását az első pár hétben 
alkalmazott antiandrogénnel lehet kivédeni. A ke
zelés alatt a szérum-tesztoszteron, se. alkalikus és 
savanyú foszfatáz meghatározás mellett csontscinti-
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graphia és ultrahangos vizsgálattal javasolt a beteg 
követése. 

Eltartás: szaba hőmérsékleten, fénytől védve leg
feljebb 1 hónapig. 

Hűtőszekrényben 2-8°C kőzőtt a gyártástól szá
mított 3 évig tárolható. 
• Megjegyzés: + V_Sz 
o Törzskönyvi szám: K- 1617 (0,1 mg injekció) 

K- 1618 (0,5 mg injekció) 

oec.A.I'EPTYI..OEPOT in]ekció 
(1><:375 rJ'I9 +1 x2mll 

FERRING ATC;kód::·L02AE04 

Hatóanyaga a tripiorel in a gonadorelln analógja. 
Blackalja a hypothalamus-hypophysis-gonádten
gelyt. A gonadotropin kezdeti, rövid ideig tartó sti
mulációja után a hypophysis gonadotropin rész
funkciójának desensitivitasához (a receptor down 
regulatijához) és ezzel az LH, FSH szuppresszió
jához vezet. 

Az injekció egyszeri adását követő 2-3 óra múl
va jelenik meg a hatóanyag maximális koncentráci
ója a vérben. Ezután biexponenciális koncentrá
ciócsökkenés jön létre: a felezési idők 4,2 óra, ill. 
13,6 nap. 5 héten belül az injekció megismétlése a 
vérben a hatóanyag enyhe kumulációjához vezet 
(kumulációs ráta R=1,17). A befecskendezett 
hatóanyag kevesebb mint 4%-a változatlan for
mában ürül a vizeletteL 

A szisztémás biohasznosulás az im. inj. után az 
első 13 napban 38,3%. A további felszabadulás li
neárisan, átlagosan a dózis 0,92%-a. 
e Hatóanyag 

3,75 mg triptorelinum (acetát formájában), 
összesen 172 mg retard mikrokapszulában, egysz
erhasználatos steril mOanyag fecskendőben. Szusz
pendáló szer: 20 mg poliszarbit 80, 40 mg karmel
lóz-nátrium (2 ml) injekcióhoz való desztillált vízben. 
e Javallat 

Férfiaknak. Prostatacarcinoma. A prostata előre
haladott, hormonfüggő daganatai. A prostatada
ganat hormonérzékenységének megállapítása. 

Nőknek. Uterus myomatosus, endometriosis. ln 
vitro fertilisatio (IVF) azon centrumokban, melyek
ben végzése engedélyezett. 

A terhesség létrejöttének elősegítése, amikor 
egy idő előtti, nemkívánatos hormonszintemelke
dést kell megakadályozni. 

A méhizomsz0vet jóindulatú daganataiban 
(uterus myomatosus), amikor a petefészekben kép
ződő hormonokat kell csökkenteni; a myoma terve
zett eltávolítását megelőzően az egyes myomás gó
cok nagyságának csökkentését célzó beavatkozás
ként a climacterium bekövetkezte előtti időszakban. 

Symptomatikus, laparoscopiával igazolt endc
metriosisban, ha az ovarialis hormonképződés 

csökkenése kimutatható, amennyiben a betegség 
sebészileg nem oldható meg. 

Gyermekeknek. Pubertas praecox. Leányok és 
fiúk korai nemi érésének gátlása. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Prostatacarcinoma eselén ellenjavallt bizonyitot

tan nem hormonfüggő daganatban vagy az ivarmi
rigyek műtéti eltávolítása után. 

Uterus myomatosus, endometriosis, !VF eselén 
a kezelés megkezdése előtt a terhességet ki kell 
zárni. Kétséges esetben terhességi vizsgálatot kell 
végezni. Szoptatás időszakában ellenjavallt, mivel 
nem áll rendelkezésre elegendő adat 

Pubertas praecox esetén ellenjavallt gona
dotropin-független pseudopubertas praecox, elOre
haladott agytumor és egyéb olyan betegségek ese
lén, melyek a növekedést vagy a hypophysis
gonádtengelyt befolyásolják. 
• Adagolás 

Egy egyszeri injekció tartalmát a szuszpenziós 
szer hozzáadása után 28 naponta egyszer, im. kell 
beadni. Az injekciót mélyen az izomba kell adni, a 
beszúrás helyét havonta változtatn i kell. 

Nem szükséges dóziscsökkentés, ilL az injek
cióbeadás időközének meghosszabbítása esőkkent 
vesefunkciójú betegeknek. 

Prostatacarcinoma: 4 hetenként 1 amp., általá
ban hosszú ideig. 

Uterus myomatosus, endometriosis és IVF: a ter
hességet célzó kezelésl:,len a ciklus 2-3. vagy 22. 
napján kell adni. 

A méh jóindulatú daganatának és endometríosis 
kezelését a menses 3. napján kell megkezdeni. A 
csontritkulás lehetőségemiatt a kezelés a 6 hónapot 
nem haladhatja meg. 

A kezelés megkezdése előtt ösztrogéntartalmú 
készitmények (pl. fogamzásgátló tabletta) szedését 
abba kell hagyni. Uterus myomatosus és 
endometriosis eselén az első hónapban a fogam
zásgátlás! nem-hormonális eljárással kell elérni (pl 
gumióvszer). 

Pubertas praecox: Qyermekek adagja 75 
~--tg/ttkg, maximum 3,75 mg összadagig. 

Az első három injekciót 14-naponként kell adni, 
azután 28 naponként A kezelés általában hosszú 
ideig tart. 

Útmutató a retard míkrokapszula-szuszpenzió 
e/készítéséhez: 

1. Előkészítés 
- Az injekciót tartalmazó dobozt a felhasználás 

elött legalább fél órával ki kell venni a hűtőszekrény
ből, hogy a szuszpenzió elkészítése szabahőmér
sékleten tórténhessen. Csak ezután szabad a cso
magolás! felnyitni. 
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2. Az injekció elkészítése 
- Vegyük le a relard mikrokapszulát tartalmazó 

egyszerhasználatos injekcióról a zárókupakot. 
- Nyissuk ki az összekötő részt tartalmazó cso

magolás! anélkül, hogy azt kivennénk. 
- A retard mikrokapszulát tartalmazó injekciót 

csavarjuk a csomagolásban található összekötő 
részhez {konnektor), majd vegyük ki g. csomagolás
ból. Ezután az összekötörész szabad végét csatla
kozlassuk a szuszpenziós szert tartalmazó injekció
val, eközben ügyeljünk arra, hogy az összekötőrész 
mindkét végéhez csatlakoztatott fecskendők azon 
szilárdan üljenek. 

- A szuszpenziós szert az egyik fecskendőból 
nyomjuk át a retard mikrokapszulákat tartalmazó 
fGcskendőbe, majd a keveréket rögtőn ismét nyom
juk vissza. 

Az első két-három keverő mozdulatnál nem kell 
ütközésig nyomni. 

- A keveréket mindaddig gondosan ide-oda kell 
mozgatni a két fecskendő között, amig egy 
homogen, tejszerO szuszpenzió nem jön létre! 

3. fntramuscularis injekció 
-Az összekötőrészt az üres fecskendőveJ együtt 

vegyük le. 
- Az injekcióstúl a kész szuszpenziót tartalmazó 

fecskendére helyezzük feL 
- Azonnal mé!yen az izomba fecskendeznil Az. 

elkészített keveréket - bár 1 O percig eltartható -
ajánlatos azonnal beadni! 
• Mellékhatás 

Férfiakban: Kezdetben rövid időre emelkedik a 
férfi nemi hormonok szintje, ami egyes betegségtü
netek átmeneti felerősödéséhez vezethet (csontfáj
dalmak, vizelési nehézség, gerincvelőcompressio, 
izomgyengeség a lábakban, nyirokpangás). A pa
naszok általában spontán megszűnnek anélkül, 
hogy a kezelést meg kellene szakítani. 

A férfi nemi hormon termelődésének measzün
tével gyakran lép fel verejtékezéssei járó hőhullám, 
libido- és potenciacsökkenés. Ritkán mellduzzadás, 
a herék megkisebbedése és alvászavarok előfordul
hatnak. 

Egy-egy esetben testsúlyváltozás {hízás vagy 
fogyás) és étvágytalanság, depressio és visszér
gyulladás, egy betegen egyidejűleg tüdőembolia lé
pett fel. 

Nőkben: A kezelés a női nemi hormonok (pl. 
ösztrogén) termelődésének meghatározott idejű 
visszaszorításán alapszik. Átmeneti emelkedés után 
az ősztrogénszint a vérben olyan értékekre csök
ken, mint amilyenek a climacterium idején tapasztal
hatók. Ezért ugyanolyan tünetek léphetnek fel, mint 
a climaxban: leggyakoribb a hőhullám verejtékezés 
kíséretében, hüvelyszárazság és/vagy fájdalmak a 
közösülés során; ezen kívül súlygyarapodás, a sze
xuális érdeklődés csökkenése, néha pecsételő vér
zés a szakásasan kimaradó havi vérzés idején. A 



ciklus az utolsó injekciót követő 7-12 hét múlva is
mét helyreáll. 

Az alacsony ösztrogénértékek miatt néhány hó
napos kezelés után csontritkulás léphet fel. de a ke
zelés befejezése után 6-9 hónappal az egyensúly 
ismét helyreáll. 

Felléphel továbbá fejfájás, fáradtság, alvásza
var, lehangoltság, ingerlékenység, paraesthesia, lá
tászavar, hátfájás. 

Terhesség bekövetkeztét célzó kezelésben a ki
sérő jelenségek csak néhány napig tartanak, mivel 
azt követően hormonokat kell a szervezetbe juttatni, 
melyek a nemkívánt hatásokat megszüntetik. 

A myomakezelésben a méh körfogatának a 
myomához viszonyított aránytalanul gyors csökke
nése egyes esetekben vérzésekhez vagy fertőzés
hez vezethet. 

Általános meHékhatások: mint más peptidektól, 
egyedi esetekben túlérzékenység (pl. viszketés, 
bőrkiütés, láz, anaphylaxia} léphet fel. 

Ritkán átmeneti fájdalom az inj. helyén. 
e Gyógysz_erkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Eltartás: hűtőszekrényben, 2-8 °C közőtt. 
e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K -1619 

bECARIS 50 mg táblE!tla(:!x) • < 
DECARIS 150ítlg tabletta•(1x) 

RICtiTER .. :· ATC.kód:P02GE01. 

e Hatóanyag 
50 mg, 150 mg levamisolum ( sósavas só formá

jában) tablettánként. 
• Javallat 

Ascaris /umbricoides, továbbá Necator ameri
canus, Strangy/aides stercoralis, Trichostrongylus 
co/ubriformis és Ancyfostom? duodenale okozta fer
tőzések. 
• Ellenjavallat 

Szapiatás (átjut az anyatejbel Terhesség és 3 
éves kor alatt alkalmazása megfontolandó. 
• Adagolás 

A 150 mg-os tabletta gyerekek kezelésére nem 
alkalmazható! 

Felnőtteknek: a 150 mg-os készítményból egy
szeri alkalomma1150 mg (1 tabletta). 

Gyermekeknek: az 50 mg-os készltményból 2,5 
mg/ttkg egyszeri alkalommal. Ez 3-6 éveseknek 
25-50 mg-nak (fél-1 tabi.), 6-14 éveseknek 50-1 DO 
mg-nak (1-2 tabi.) felel meg egyetieri alkalommal. 

Célszerű a gyógyszert este bevenni. A kezelés 
szükség esetén 14 napos szünet után megismétel
hető. 

• Mellékhatás 
Hányinger, hányás, fejfájás, diarrhoea. A keze

lést követően idegrendszeri tünetek (encepha
lopathia) fordulhatnak elő. 

Nagyobb adagok és kűraszerű kezelés eselén 
leukopenia, agranulocytosis, bórpír és nephropathia 
előfordulhatnak. 
• Gyógyszerkötcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- mebendazol!al (növekvő toxicitás); 
- lipofil anyagokkal ( toxicitása növekedhet). 

e Figyelmeztetés 
Alkalmazásakor és utána legalább 24 óráig sze

szes ital nem fogyasztható. 
Alkalmazást követő 3-4 héten keresztül - egyé

nileg meghatározandó ideig - járművet vezetni, 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tHos! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3428 (50 mg) 

Tsz: 3429 (150 mg) 
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Elsódlegesen a malária és az amoebiasis 
gyógyszere, de kedvező a hatása rheumatoid arthri
tisben és egyéb immunpatológiai kórképekben. 
Egyike a legerőteljesebb és leggyorsabban ható 
schizonticideknek. A chicrochin antimaláriás hatá
sának alapja valószínűleg az, hogy a vörösvértes
tekben történő parazita fejlődés egy úgy nevezett 
ferreprotoporfirin IX hemoglobin degradációs ter
méket hoz létre, amely jó receptorául szaigál a 
chlorochinnak. Még kérdéses, hogy ez a recep
torkomplex okozza-e a paraziták membránkároso
dását, vagy egyéb hatásmechanizmussal pl. DNS
szintézis károsítással történik a plazmódiumok el
pusztítása. 

Gyorsan és majdnem teljesen felszívódik. Plaz
mafelezési ideje 6-13 nap. A kiválasztódás: nagyon 
lassú, de növekszik a vizelet savasadásávaL A sző
vetekben számottevő mértékben kumulálódik, de 
növekszik a vizelet savasodásával. A szövetekben 
számottevő mértékberi kumulálódik, főleg a májban, 
lépben, vesében, tüdőben és a melanin tartalmú 
szövetekben. 50%-ban változatlan formában ürül a 
vesén keresztül. 
e Hatóanyag 

250 mg chlorochinium phosphoricum (5 ml) am
pullánként, 250 mg chlorochinium phosphoricum 
tablettánként. 

e Javallat 
Systemás lupus erythematodes (SLE), rheuma~ 

toid artritis, maláría, amoebiasis, photodermatosis 
(polymorph fényexanthema, szulfonamídok okozta 
dermatitis). 
• Ellenjavallat 

Arthritis psoríatica, nem amoebás eredetű máj
betegségek, vérképzószervi, központi idegrendsze
ri megbetegedések. A készítmény iránti túlérzé
kenység. 
• Adagolás 

Systemás lupus erythematodesben a szokásos 
napi adag 250-500 mg (1-2 tabL). Rheumatoid 
artritisben, mint bázisterápiás gyógyszer 7 napig 
500 mg naponta (2-szer 1 tabi.), majd napi 250 mg 
(1 tabi.) 12 hónapon át. Maláriában a kezdő adag 
felnőtteknek 1000 mg (4 tabi.), majd 6 óra múlva 
500 mg (2 tabi.), a második és harmadik napon is
mét 2-2 tabi. 

Hányinger, hányás eselén az első adag im. 
adandó (2 amp.= 10 ml). Súlyos esetben lassú 
cseppinfúzióban 1-2 amp. tartalma 50-szeres hí
gításban adható majd 6 óra múlva az adag hasonló 
módon vagy im. megismétlendő. Utána 2 napon ke
resztül napi 500 mg (2 tabi.) adására lehet áttérni. 

Maláriaprofilaxisra rendszeresen hetenk~nl.2. 

tabi. )n1~den he1_azoriCiSn8.}5i1:ii~mP~bTaSlSban--1-/
h6Wf5_._$I~_áPI:i5lfn1Q.(J:'SiOiTti3.b-L),- majd-1-0 napig 
rrÍásodnaponként 500 mg (2 tabi.), utánna 2-3 hó
napon át hetenként 500 mg (2 tabi.). Photoder
matosisban szükség szerint napi 250 mg (1 tabi.) 
heteken át, majd hetente 500-750 mg (2-3 tabi.). 
• Mellékhatás / 

Főként hosszas alkalmazása eselén bórelválto
zások (urticaria, dermatitis), retinabántalom, őszü
lés, homályos látás, neutropenia, psychosis, convul
sio, dyscomfortérzés, gastrointestinalis panaszok. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- fenilbutazonnaf, aranykészitményekkel, peni

cillaminnal, cytostaticumokkal, és levamizollal (a 
csontvelókárosítás és a bórelváltozás lehetősége 
megnó). 
• Figyelmeztetés 

A hatóanyag illetve 4-aminokinolinok iránti túlér
zékenység esetén is alkalmazható akut maláriás ro
ham kezelésére a terápiás elóny/kockázat gondos 
mérlegelésével. Vesefunkciós zavar, epilepsia ese
lén adása fokozott elővigyázatosságat igényel. Fo
lyamatos szedés eselén a kúra teljes időtartama 
alatt a maximális összmennyiség 150 g lehet Rend
szeres vérkép - és szemészeli ellenőrzés szüksé
ges. Alkalmazása látászavart okozhat (jármüveze
tés, baleseti veszéllyel járó munkal) 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
O Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3212 (injekció) 

Tsz: 3213 (tabletta) 
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o eL FEN ··nüvelyli!ib (26 g) 
· DEI..FEN tiüvelykhím (70•g) 

CILAG 

Spermicid hatású, fogamzásgátló krém és hab. 
A krém 5%-os, a hab 12,5%-os. A l<ésiffrriények a 
normál hüvely pH-nak megfelelő kémhatásúak. 
• Hatóanyag 

3,50 g, nonoxinolum 70 g hüvelykrémben, ill. 
3,25 g nonoxinolum 26 g hüvelyhabban. 
e Javallat 

Kiegészítő contraceptivumként kell alkalmazni. 
A teljes fogamzásgátló hatás eléréséhez diaphrag
ma (pesszárium) egyidejű alkalmazása szükséges. 
e Ellenjavallat 

A készíiményak komponensei iránti túlérzékeny
ség. 
e Adagolás 

Alkalmazás Az applikátor alkalmazását lásd a 
Betegtájékoztatókban. A krémet vagy habot közvet
lenül a nemi aktus előtt egyenletesen fel kell vinni a 
diaphragma méhnyak felé néző felületére. Ha az ak
tus egy áránál tovább elhúzódik, akkor ismételt 
adagra van szükség. A diaphragmát és a krémet 
vagy habot a hüvelyben kell hagyni az aktus után to
vábbi 6-8 órán át. 

Higiénés szempontból kívánatos hüvelyóblítést 
legkorábban az aktus után 6-8 órával !ehet végezni. 
A diaphragma 24 órán túl nem maradhat bent a hü
velyben folyamatosan. 
e Mellékhatás 

Ritkán előfordulhat a hüvely és a hímvessző irri
tációja. Ezekben az esetekben a készitmények 
használatát fel kell függeszteni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismert. 
e Figyelmeztetés 

A Delfen krém és hab kizárólag hüvelyi alkalma
zásra való. 

Terhesség gyanúja eselén nem alkalmazható. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: Vn 
O Törzskönyvi szám: K- 2183 (hüvelyhab) 

K - 1864 (hüvelykrém) 

DELPHICORT4•mg táblétta•(30x) 

CYANAM!D-LEDERLE 

ATC' kód: H02A 808 

e Hatóanyag 
4 mg triamcinolonum tablettánként. 

e Javallat 
Rheumatoid arthritis, juvenilis krónikus poly-



arthritis, súlyos cardilisszel szövódött rheumás láz, 
szisztémás lupus erythematosus és más kollagén 
betegségek ( óriássejtes arteritis, polymyositis, poly
arteritis nodosa), minimálléziós nephropathia, asth
ma bronchiale, tüdósarcoid, szérumbetegség, aller
giás és gyulladásos dermatesisok (allergiás contact 
dermatitis, erythroderma, pemphygus vulgaris, 
Stevens-Johnson-syndroma), autoimmun haemo
lytikus anaemia, idiopathiás thrombocytopeniás 
purpura, Crohn-betegség, colitis ulcerosa. 
• EllenjavaHat 

Abszolút ellenjavallatok: tuberculos·ls, herpes 
simplex fertőzés. 

Relatív ellenjavallatok: terhesség, gyomor és 
nyombélfekély, akut glomerulonephritis, rnyasthenia 
gravis, osteoporosis, friss bélanastomosisok, diver
ticulitis, thrombophlebitis, psychés zavarok, lokális 
vagy szisztémás fertőzések és fertázó betegségek, 
hypertonia, diabetes. 
• Adagolás 

Feln6tteknek és gyermekeknek 
A szokásos kezdő adag napi 8-18 mg egyszeri 

vagy osztott adagban, a 34 kg-nál kisebb súlyú 
gyermekek kezdő adagja napi 4-12 mg. 

A kívánt hatás elérése után a kezdő adag 2-3 
naponként 2 mg-mal csökkentendő azon legkisebb 
adag ig, mellyel a beteg állapota egyensúlyban tart
ható. 

ld6sek adagja. idős betegeknél a gyógyszer 
csak kellő elővigyázatosság mellett alkalmazható. 

Rheumatoid arthritis. Az ajánlott kezdő napi 
adag 8-16 mg. A várt javulás elérése után- általá
ban a kezelés elkezdésétől számított második-hete
dik napon várható - az adag a legalacsonyabb 
fenntartó adagig fokozatosan csökkenthető. A fenn
tartó adag általában 2-16 mg, habár egyes bete
geknek ennéltöbbre is szükségük lehet. 

Súlyos carditisszel szövődótt rheumás láz. A 
kezdő adag 16-20 mg/nap. A fenntartó adag 6-20 
mg/nap, ez a carditis, valamint szövódményeinek 
súlyosságától függóen jelentősen változhat. 

Szisztémás lupus erythematosus, Kollagén
betegségben a kezdő szuppresszív adag 20--30 
mg/nap, amely a, kívánt hatás elérésekor fokozato
san csökkentendő a fenntartó adagra. A fenntartó 
adag 3 és 30 mg/nap között van. Súlyos esetekben 
magasabb adagokra is szükség lehet. 

Minimállesiós nephropathia .. Az ajánlott kezdó 
adag 16-20 mg/nap a diuresis bekövetkeztéig (ál
talában a kezelés tizennegyedik napján). A diure
sis megindulása után a kezelést a teljes laboratóri
umi és klinikai remisszió eléréséig ajánlatos folytat
ni. A gyógyszer elhagyása csak fokozatosan tör
ténhet. 

Atfergiás asthma bronchiale. _Akut asthma 
bronchialéban a betegség 24-48 órán belüli megfé
kezéséhez szükséges kezdő szuppresszív adag 
8-16 mg. Ritkán van szükség 16mg-nál többre. 

Dermatosisok. Az ajálott kezdő adag 8-16 
mg/nap. A fenntartó adag akár napi 1-2 mg-ig is 
csökkenthető. 

Haemolytikus betegségek. Ha a haemolytikus 
betegségben sz(eroid terápia jaVallt, akkor az átla
gos kezdő adag napi 12-24 mg. 

Az egyes glukokortikoidokra adott válasz egyé
nileg változó lehet. A Delphicort 4 mg-ja a szteroid 
készitmények következő adagjaival equivalens: 

- 25 mg kortizon 
- 20 mg hidrokortizon 
-5 mg predn.lzon vagy prednizolon 
-4 mg metilprednizolon 
- 0,75 mg dexametazon 
- 0,60 mg betamethason. 
Rövid időtartamú kezelés asthmában: 10, ill. 4 

napos kezelések alkalmazhatók az alábbiak szerint: 

Tabletták száma 

Tíznapos Négynapos 
protokoll 

1. nap 4 4 

2. nap 4 3 
3. nap 4 2 

4. nap 3 
5. nap 3 
6. nap 3 
7. nap 2 

8. nap 2 

9. nap 

10. nap 

• Mellékhatás 
A glükokortikoidokra általánosan jellemző mel

lékhatásokat idézheti elő: holdvilágarc, striák, acne, 
hirsutismus, osteoporosis, spontán törések, 
osteonecrosis, ínszakadások, amenorrhoea, rend
szertelen menstruatlo, meglévő fertőzések súlyos
bodása, psychés zavarok (euphoria, depresszió, 
schizophrénia súlyosbodása) thromboembolia, 
gastroduodenalis ulcus, gastrointestinális vérzés, 
túlérzékenység, ·leucocytosis, leukopenia, fokozott 
étvágy, hányinger, hyperglycaemia, fokozott 
intracraniális nyomás, fejfájás, álmatlanság, kime
rültségérzés, szédülés. 
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Az immunrendszer reakciókészségének csökke
nése. 

Esetleges növekedésgátlás, ezért gyermekek 
hosszantartó kezelése meggondolandó. 

A nagy adagokkal hosszú ideig kezelt betegek
nél a szemnyomás- fokozódása, glaucoma, papil
laoedema, a cornea és sclera elvékonyodása, a 
szem vírusos fertözéseinek súlyosbodása léphet fel. 

Arckipirulás jelentkezhet és igen ritkán necro
tizáló angiitis is kialakul hat. Szteroid kezelés során 
még uicerativ oesophagitis!, oesophagus candidia
si st, hasi puffadás!, dyspepsiát és akut pancreatitis! 
is észleltek. 

Minden gyulladáscsökkentő szteroid hosszú 
időtartamon át történő alkalmazása határozait 
katabolikus hatásokat eredményez, ezt a negatív fe
hérje és kalciumegyensúly tükrözi. Ez a katabolikus 
hatás, az· étvágytalansággal kombinálva, testsúly
csökkenéshez vezethet, ami egyes betegeknél 
nemkívánt jelenség. A vázizomzaton szteroid 
myopathia fokozott gyengeséggel jelentkezhet. 

Kis mértékben serkenti a nátrium kiválasztását. 
Azok a betegek, akiknek alapbetegségükből adó
dóan vagy más kortikoszteroiddal folytatott korábbi 
kezelés következtében nátrium retenciója és 
oedemája volt, gyakran a Delphicort kezelés első 
3-7 napján veszítenek testsúlyukbóL Ennek a foko
zott nátriuresis miatt megnövekedett vizelelmennyi
ség a fő oka. (A fenti hatást nem észleljük csökkent 
veseműködésű betegeken.) A kezelés során rend
szeres vérnyomásmérés, vizelet és székletvizsgálat 
kívánatos. Aszokásos adagolás mellett a Delphicort 
nem befolyásolja a káliumegyensúlyt és általában 
nincs szükség káliumpótlásra, kivéve ha a gyógy
szert tartósan és/vagy nagy adagban alkalmazzák. 
Általában napi 1-2 g káliumsó pótlásként elegendő. 
Mivel a Delphicort adagolás során a magasvérnyo
más és oedema nem megszakott mellékhatások, 
ezek nem tekinthetők a túladagolás indikátoraiként 
Megvonási tünetek: láz, myalgia, arthralgia és mel
lékveseelégtelenség. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- szívglikozidokkal a káliumhiány a glikozíd

hatást erősíti; 
- salureticumokkal f9kozott káliumkiválasztás; 
- antidiabeticumokkal a vércukorcsökkentő ha-

tás gyengül: 
- kumarin származékok az anticoagulans hatá

sát gyengíti, ezért az adagot újra be kell állítani: 
- barbiturátokkal, fenitoinnal, rifampicinnel a kor

tikaid hatás csökken: 
- nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel nő a 

gastrointestinalis vérzés veszélye. 
e Figyelmeztetés 

Valamennyi, a kortikoszteroid kezelésre vonatko
zó előírást be kell tartani. A 32mg-ot meghaladó na
pi adag csak ritkán, indokolt esetben javallt. A bete
get szigorú megfigyelés alatt kell tartani, mert bizo
nyos körülmények között mellékhatások jelentkez
hetnek. Mellékhatások észlelésekor a gyógyszer 
adását fel kell függeszten i. 

A kortikoszteroidokat csak nagy elővigyázatos
ság mellett lehet alkalmazni diabetes mellitusban 
(vagy akinél a családi anamnézisben szerepel a 
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diabetes mellitus), osteoporosisban, magas vérnyo
másban, anamnestikusan súlyos affektfv zavarok
ban (főleg szteroid pszichózis az anamnesisben), 
glaucomaban, korábbi szteroid myopathiában vagy 
epilepsiaban szenvedó betegeknéL 

Mivel a me!lékvesék müködését a kortiko
szteroidok gátolhatják, hosszú időtartamú kezelés 
után a gyógyszer csak fokozatosan hagyható el. 
Amikor Delphicort kezelés során váratlan stressz
szituáció áll elő, pl.: anaesthesia vagy sebészeti 
műtét, akkor a gyógyszer adagját megfelelő módon 
emelni vagy ACTH-t pótolni kell, együtt a megfelelő 
tüneti kezelésekkeL 

Mellékvesekéreg elégtelenség kezelésére nem 
a Delphicort a választandó gyógyszer. 

Szteroid terápia során nagyobb a fertőzések kl
alakulásának a valószínűsége, így a beteget szigo
rú megfigyelés alatt kell tartani. Fertőzés esetében a 
megfelelő antibiotikus kezelést azonnal meg kell 
kezdeni. 

A szteroid terápia hirtelen abbahagyása az 
alapbetegség akut fellángolását akut mellék
veseelégtelenséget, polyarteritis! okozhat. 

A Delphicort- adása terhességben ellenjavallt 
Az emberi terhességben a gyógyszerbiztonságról 
kevés adat van, farkastorok kialakulását és foetális 
retardáció! okozhat. (Ál latkísérletekben egyértelmű 
káros hatásokat észleltek vemhesség során. Relatí
ve kis adagokban szisztémásan adagolva, a sztero
idok careinogennek bizonyultak egérben, patkány
ban és nyúlban. Majmoknál csak különösen nagy, 
már az anyára is toxikus adagok alkalmazása során 
észlelték ezeket a hatásokat.) 

Csecsemő-, gyermek- és serdülőkorban a kor
tikoszteroidok a növekedés visszamaradását idéz
hetik elö. A kezelést ezért a minimális adagra és a 
lehető legrövidebb idótartamra kell korlátozni. A 
hypothalamo-hypophyseo-mellékvesekéreg ten
gely szuppressziójának minimalizálása érdekében 
a gyógyszert lehetőleg egyszeri adagban és min
den második napon kell adni. 

Idős betegek kezelésekor, különóSen ha a keze
lés hosszantartó, fokozottan kell figyelembe venni a 
kortikoszteroidok mellékhatásait, különös tekintettel 
az osteoporosisra, a diabetesre, a hypertoniára és a 
fokozott fertózésveszélyre. 

Túladagolás 
Specifikus antidoturna nincs. Tüneti kezelés, 

elektrolitpótlás javallt. 
Eltartás: szabahőmérsékleten (15-30 °C között). 

• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 687 



DEMALGON kúp (5x) 
DEMALGON tabletla(10x) 

PHARMAMAGIST (küp) 

EXTRACTUM-PHARMA(Íabletta) 

ATC kód: "N0 28' 873 

A hatóanyagok a subcorticalis fájdalomérző és 
hőszabályzó központra hatnak, egymással párhu
zamosan, aminek következtében a fájdalom és 
lázcsillapítás gyorsabban és erélyesebben nyilvá
nul meg, mint az a készítmény aminophenazonum 
tartalmának megfelel. A carbromal, mint karba
mid-származék az agykéregnek a fájdalomérzés 
következtében fokozott ingerlékenységét is csök
kenti. 
o Hatóanyag 

270 mg aminophenazonum, 180 mg carbroma
lum tablettánként, illetve kúponként 
• Javallat 

Fájdalom- és lázcsillapítás. 
e Ellenjavallat 

Pirazoron-származékok iránti túlérzékenység, 
hepatikus porphyria, granulocytopenia. 
e Adagolás 

Felnőttek szokásos egyszeri adagja 1-2 tablet
ta, illetve egy kúp, naponta legfeljebb háromszor. 

Gyermekeknek 1-6 éves korig V..-% tabletta, il
letve Y2 kúp, 7-14 éveseknek %-1 tabletta, illetve 
Y2-1 kúp napi 1-3 alkalommal. 
e Mellékhatás 

Allergiás bőrreakciók, leukopenia, igen ritkán 
agranulocytosis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal 

(hatásfokozodás). 
• Figyelmeztetés 

A ritkán előforduló agranulocytosis veszélye mi
att tartós alkalmazása csak a fehérvérsejtszám 
rendszeres ellenőrzésével történhet. 

Terheseknek, különösen az első trimesterben 
és a terhesség utolsó hat hetében csak különö
sen indokolt esetben, fokozott ellenőrzés mellett 
adható. 

Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt 
tilosszeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: 9 Vn 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 1527 (kúp) 

Tsz.: 693 {tabletta) 
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DEMÁLGONIL.ésepp(15•ml) 

DEMÁLGÖNILinjekciÓ(5X 2 nil; 
2<iJc2ml; s·ox2ml}. 

Kombinált készítmény, mely a láz és fájdalom
csillapító aminofenazonon kívül sedatív, antlconvul
sív hatású barbiturát-származékat és gyenge hip
naticumként urethant tartalmaz. 
• Hatóanyag 

60 mg allobarbitalum, 400 mg aminophenazon
um, 600 mg ursthanum 2 ml-s ampullánként 

450 mg allobarbitalum, 3 g aminophenazonum, 
4,5 g ursthanum 15 ml-s üvegenként 
• Javallat 

Fájdalom - és lázcsillapítás, gyermekgyógyá-
szatban hyperpyrexia, lázas eclampsia. 
o Ellenjavallat 

Barbiturátok 
túlérzékenység, 
topenia. 
• Adagolás 

és pirazolonszármazékok iránti 
porphyria hepatica, granulocy-

Az injekció átlagos adagja feln6fteknek egy am
pulla im., esetleg igen lassan iv. naponta egyszer 
vagy kétszer. 

Gyermekeknek: 2-12 hónapos korig O, 1 ml/ttkg 
im. (de legfeljebb 1 ml) 

2-6 éves korig 1-1,5 ml, 
7-14 éves korig 1,5-2 ml im. A cseppek szaká

sos egyszeri adagja felnőtteknek 30-60 csepp, na
ponta 3, legfeljebb 4 alkalommal. Gyermekeknek 
egyszerre másfélszer annyi cseppet lehet adni 
ahány évesek, legfeljebb 3-szar naponta. 
• Mellékhatás 

Allergiás bőrreakciók, leukopenia, igen ritkán 
agranulocytosis, továbbá enyhe kábultság, álmos
ság, szédülés, hányinger. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- daxiciklinnel és griseofulvinnal {hatásukat 

csökkentheti); 
- központi idegrendszeri depresszánsok, psy

cholepticumokkal (hatásfokozódás); 
- kumarinszármazékokkal {az anticoaguláns ha

tás csökken); 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásukat 

csökkentheti); 
- tesztoszteron, metiltesztoszteron és meszte

rolon {hatását csökkenti) 
e Figyelmeztetés 

A ritkán előforduló agranulocytosis veszélye mi
att tartós alkalmazása csak fehérvérsejtszám rend
szeres ellenőrzésével történhet. 

1 

Terheseknek különösen az elsó három hónap
ban és a terhesség utolsó hat hetében csak különö
sen indokolt esetben, fokozott ellenőrzés mellett ad
ható. 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzést befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett lehet járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Alkalmazásának, ill hatásának időtartama alatt 
tilosszeszes italt fogyasztani! 

Tartós, nagy dózisban való alkalmazása barbi
turát akkumuláció! okozhat. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
O Megjegyzés: O Vn (csepp) V (injekció) 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 1320 (csepp) 

Tsz.: 1319 (injekció) 

DE-NOL.120 mg table\táHOJ<; 1l2x) 

YAMANOUCHI'EÚROPE 

A kolloidális bizmut-szubcitrát emeli a lokális 
prosztaglandin szintet és a gyomor savas közegé
ben védőréteget alkot a fekély területén, elősegítve 
annak gyógyulását. Hatékony a Helicobacter pylori
val szemben, melynek jelentős szerepet tulajdoníta
nak a fekély kiújulásában és a gastritis keletkezésé
ben. 
e Hatóanyag .J 

120 mg bizmuthum oxidatum (kotloidális bizmut-
szubcitrát formájában). -
e Javallat 

Ulcus veniriculi et duodeni; gastritis, főként 
Helicobacter pylorifertözés esetén. 
• Ellenjavallat 

Veseelégtelenség. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 2-szer 2 
tabletta, reggel és este étkezés előtt fél órával, vagy 
4-szer 1 tabletta, fél órával a három főétkezés előtt 
ill. lefekvés előtt (2 órával az esti étkezés után). ' 

A fenti adagalások mellett legfeljebb 2 hónapig 
alkalmazható folyamatosan, utána ha további 
gyógyszeres kezelés szükséges, 2 hónapig bizmut
mentes gyógyszerkészítményt kell szedni. 
• Mellékhatás 

Gastrointestinális panaszok, hányinger, hányás, 
székrekedés vagy hasmenés és enyhe allergiás tü
netek fordulhatnak elő. 

A bizmut zöldes-feketére festheti a székletet. 
Bizmuttartalmú gyógyszerkészítmények nagy 

adagokban történő, hosszantartó alkalmazásakor 
esetenként reverzibilis encephalopathiát észleltek, 
mely a javasolt adagolás mellett nem lépett fel. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
Csökkentheti az egyidejűleg alkalmazott 

tetraciklinek felszívódását. 
• Figyelmeztetés 

Megfelelő tapasztalatok hiányában terhesség és 
szapiatás idején csak az elóny/kockázat arány gon
dos mérlegelésével alkalmazható. 

Fél órával a tabletta bevétele előtt· és.c-után nem 
szabad más gyógyszert, folyadékot vagy ételt fo
gyasztani. 

A kezelés során nagyobb mennyiségú tej fo
gyasztása kerülendő. 

Túladagolás esetén gyomormosás, aktív szén 
és hashajtó alkalmazása javasolt. A vér és vizelet 
bizmutszint, valamint a vesefunkció ellenőrzése 
szökséges. Magas szérum bizmutszint esetén ill 
ha vesekárosodás jelentkezik dimercaptol (OicaPtoi 
inj.) adható antidaturnként Súlyos vesekárosodás 
esetén haemedialysis alkalmazása is javasolt. 

Eltartás. A gyártó adatot nem közölt. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 2255 

DENTOCAR tabletta fl oox; soolc.) 
DENTOCARforte tabletta .. 

(50x; 2SÖx) 

A nátriumfluorid a fogáttörés {eruptio dentis) 
előtt szisztémásan, majd lokális kezelésseJ kiegé
szítve helyileg hatva gátolja a carlogen mikroorga
nizmusqk tevékenységét, csökkenti a fogzománc 
savoldékonyságát elősegíti a remineralizáció!. 
• Hatóanyag 

0,5 mg natrium fiuoratum (0,23 mg F-) Dentacar 
tablettánként. 2,21 mg natrium fiuoratum (1 ,Omg F-) 
Dentacar forte tablettánként. 
e Javallat 

A fogszuvasodás megelőzése olyan földrajzi te
rületeken, ahol az ivóvíz és a táplálék fluoridban 
szegény. 
e Ellenjavallat 

Csökkent vesefunkció; májkárosodás; ha az ivó
víz fluoridtartalma 0,75 mg/1 felett van. 
e Adagolás 

A Dentocar, vagy Dentacar forte tabletta adago
lása csak a lakosság által - az adott településen -
fogyasztott ivóvizek fluorid tartalmának ismeretében 
történhet. 

A 0,75 mg/liter, vagy ennél több fluoridot tartal
mazó ivóvíz esetében a Dentocar, vagy a Dentacar 
forte tabletta adása fe\esleges, sót káros is lehet. 

A 0,23 mg, illetve 1 mg fluoridot tartalmazó tab
lel!ák napi adagolása az életkor és az adott lakóte-



rület ivóvizeinek literepkénti fluorid tartalmától fűg~ 
gően a következő táblázatban foglaltak szerint java
solt: 

---·------ -;---::-;:;c-:-:-~· 

O--ű,25mg/! 0.25--ű,Smg/1 0,50--0,75mg/l 
Életkor 

0--2 éves 

3-4 éves 

fluoridtartalmú ivóvíz eselén a napi adag 
1 vagy 2 részre elosztva 

1 tbl. Dentacar 
(F= 0,23 mg) 
2 tbl. Dentacar 
(F= 0,46 mg) 

t tbl. Dentacar 

(F= 0,23 mg) 
5-6 éves 3 tbl. Dentacar 2 tbl. Dentacar 1 tbl. Dentacar 

(F= 0,69 mg) (F"' 0,46 mg) (F"' 0,23 mg) 
7 éves 4 Ibi. Dentacar 3 tbl. Dentacar 2 tbl. Dentacar 
vagy (F= 0,92 mg) (F= 0,69 mg) (F= 0,46 mg) 
idósebb vagy 

1 tbl. Dentacar 
forte 

(F= t,Oomg} 

A nátriumfluoridot tartalmazó tabletták alkalma
zását már születéstől el kell kezdeni és megszakítás 
nélkül rendszeresen folytatni a 12. életévig. 

Különösen nagyobb adagok alkalmazásakor fi
gyelembe kell venni a gyermek testtömegét is, a na
pi 0,03 mg/ttkg fluorid mennyiségét lehetőleg nem 
szabad túllépni. 

A tablettékat el kell rágni, illetve célszerű hagy
ni, hogy azok a nyálban feloldódjanak. Csecsemők
nek egy szétnyomott tablettát kell valamelyik étke
zés közben adni. 
e Mellékhatás 

Ritkán szájnyálkahártya ulceratio. A hosszantar
tó túladagolás (napi 2~3 mg fluorid ingestio: 8 
Dentocar, illetve 2 Dentacar forte tabletta) dentalis 
fluorosishoz, a fogzománc foltos elszíneződéséhez 
vezethet, az egyszerre nagyobb mennyiségben tör
ténő fluorid bevitel akut mérgezést idézhet elő, 

melynek tünetei: hypocalcaemia, hyperreflexia, 
paraesthesia, tetania, convulsio, arrhythmia, szív
elégtelenség, shock, Jégzésbénulás. Terápiaként 
híg kalciumsós oldattal történő gyomormosás, alu
míniumhidroxid itatása valamint fokozott diuresis, iv. 
kalciumglukonát és szükség esetén haemedialysis 
alkalmazása javasolt. 

A letális adag 30-50 mg fluorid/ttkg, 5 mg 
fluroid/ttkg akut mérgezési tüneteket okozhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
~ kalcium-, alumíniumhidroxid és magnézium 

tartalmú gyógyszerekkel (csökken a nátriumfluorid 
felszívódása), 

- kumarinokkal, digoxinna!, trimiparinnal, 
imipraminnal,.kurareval, pirimetaminnal (hatásuk fo
kozódhat), 

~ cimetidinnel (növekedhet a plazmafelezési 
ideje), 
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~ izradipinnel (fokozhatja a nátriumfluorid hatá
sát). 
e Figyelmeztetés 

A Oentocar vagy Dentacar forte tablettékat na
ponta kell adagolni. Amennyiben az adagolás né
hány napra megszakad, a kimaradt tablettákat nem 
szabad egyszerre pótlólag beadni. 

Eltartás: száraz, sötét helyen. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz : 3333 (tabletta) 

Tsz: 3714 (forte tabletta) 

oePA.í<lríle 2oo m!l bétl'íen'otaódo 

tlr~Z.sé(4ox)~-,.-, •. , -··•-•.·•·-·---•.·-•·,·· i······ 
'· OEPAKINE Soöcmg bélbehéöidótló 

í:lraz~éj40x); __ , _," .• , \ .. 
öEj:IA.í<iN_E GHR(jNóiaoti>mg'' 

lilmtallletia (loox)', '- _,, .,'' 

·• DEF'Iú(IN~ GH~Ó~ó SÖ,ö]!\J!J 
_·-. til111t.a(),lett_a{3~x~.- •. ••··-•'_···•-Y•-•::··• 

::~~~:~>~[:Et~~~=:ó~ , 
~Af'Jo~I,(..,I~TtiRd~JbffiNbfl'i. 

;~TG-kQd :~p~A'G'Q:I\' 

A valproinsav nátrium sója, szélesspektrumú 
anticonvulsivum. A gyógyszer és metabofitjai a 
központi idegrendszer GABA-erg szintézis útjait 
erősítve, a GABA-transaminéz közvetett gát!ásá+ 
val, a GABA-szintet emelik, ezáltal az epilepsiás 
rohamot megelözík. A valproinsav és sói gyorsan 
és teljesen felszívódnak a gastrointestinalis rend+ 
szerből. Az abszorpció mértékét nem, de sebes
ségél csökkenti az egyidejű táplálékbeviteL Elosz
lik az egész extracellularis térben. Plazmafehérjé
hez 90%-ban kötödik. A gyógyszer 7-27%-a átjut 
az cerebrospinalis folyadékba, ahol concentració
ja a plasma concentrac iá jával megegyezik. A val
prainsav döntően a májban metabolizálódik. Leg
nagyobb része glukuronidálódássaJ és ~-oxidáci
óval. A máj microsomalis enzimeinek induktorai fo~ 
kezhatják a valproinsav metabolizmusát. A vizelet
tel választódik ki. metaboJitok formájában. Felezé
si ideje 15~ 17 óra, a kombinált kezelésben része
sülókben rövidebb, a csak valproinsavat szedők
ben hosszabb. A valproinsav bizonyos metabolit
jai aktívak, felezési idejük hosszabb, és átjutnak 
az vér--agygáton. 

A Oepakine Chrono tulajdonságai: 
Equiva!ens dózisokra számítva a Oepakine 

Chrono 
~ jobb felszívódású 
~ hosszabb idő után tűnik el a keringésból 
~ de a biológiai hasznosulása a többi tablettás 

készítménnyel azonos 
~ az összes és a csúcs plazmakoncentrációk 

alacsonyabbak, de 4-14 óráig tartó relatíve stabil 
plasmaszintet biztosít. Napi kétszeri adással a plaz
makoncentrációk fluktuálása a felére csökkenthető 

A plazma .. steady-state" eléréséhez 3-4 napi 
gyógyszerszedés szükséges. A placentán átjut, az 
anyatejben kis mennyiségben {1~10%-a a szérum 
koncentrációnak) megjelenik. 
e Hatóanyag 

200 mg, ill. 500 mg natrium vafproicum bélben 
oldódó drazsénként; 87 mg acidum valproicum, 200 
mg natrium valproicum 300 mg-os ,.Chrono" tablet
tánként 145 mg acidum valproicum, 333 mg natri
um valproicum 500 mg-os .. Chrono" tablettánként; 
8,646 g (300 mg/5 ml) natrium valproicum, 90 g 
sacharózt is tartalmazó (150 ml) szirupban. 400 mg 
natrium valproicum liofilizátum üvegenként 4 mg 
natrium chioridat és 4 ml aqua dest. pro inj.-t tartal
mazó oldószer/ampullánként. 
• Javallat 

Hatékonynak bizonyult az epilepsia minden for
májában. 

Generalizált rohamok 
Absence-ok; piknolepsiás absence-ok; myo

clonusos rohamok (juvenilis myoclonusos generali
zált epilepsia); myoclo9usos astatikus rohamok 
(Lennox~Gastaut-syndroma). Salaam epilepsia 
BNS-rohamok (West syndroma); grand mal; grand 
mal + absence-ok. 

Faca/is rohamok 
Komplex parciális rohamok; parciális secunder 

generalizálódó rohamok. 
Injekciós Oepakine kezelés abban az esetben 

indokolt, ha az adott idöben az orális kezelés nem 
lehetséges (pl. lázgörcsök profifaxisa gyermekeK
nél, tic gyermekeknél). 
• Ellenjavallat 

A gyógyszer iránti túlérzékenység. Máj-, vagy 
hasnyálmirigyműködési zavarok. Acut hepatitis, 
krónikus hepatitis. Az egyén vagy a család 
anamnézisében előforduló súlyos hepatitis (elsősor
ban gyógyszerrel kapcsolatos). Haemorrhagiás 
diathesis. 

Szoptatás. 
Relatív ellenjavaflat: terhesség. 

e Adagolás 
Orális adagolás 
A napi dózis! az életkorhoz és a testsúlyhoz kell 

igazítani. Nagy egyéni eltérések lehetségesek. 
Az adagolás individuális. A kezdő adagolás ál

talában napi 10-15 mg/ttkg. A napi adagot 2~4 
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részre elosztva kell adni. A kezdő adag hetenként 
5-10 mg/ttkg-mal emelhető, amíg eléri a napi 30 
mg/ttkg-ot. Célszerű étkezés közben vagy után be
venni. A Jeggyakoribb fenntartó terápia felnőtteknek 
600--1800 mg/nap, 6-14 éves korban 400-1200 
mg/nap, 3-6 éves korban 300--900 mg/nap. A szé
rumszint hatékony tartománya 40-100 mg/1 
(300-700 ~-tmol/1). 

A bélben oldódó tabletta, az oldat és a szirup 
naponta kétszeri elosztásban alkalmazandó. 

A Oepakine Chrono naponta egyszer (ritkábban 
kétszer) adandó (gyermekeknél is). 

Ha a beteg más anticonvulsivumról tér át, a má
sik szert csak fokozatosan szabad csökkenteni. 

A terhesség 40. napjáig~ amennyiben adagolá
sa feltétJen szükséges ~ kisebb adagokat (napi 
15~20 mg/ttkg) kell adni. 

Az injekciós Oepakine-t közvetlenül felhasználás 
előtt kell elkészíteni (A mellékelt oldószerben fel kell 
oldani a liofilizátumot. és kiszívni a megfelelő dó
zist.) Az elkészített oldatot 24 órán belül fel kell 
használni. A felhasználásra nem került adag meg
semmisítendő. 

Injekció adagolása: (lassan intravénásan több 
mint 3 perc alatt) 

Feln6tteknekjavaso!t kezdő"adag 10 mg/ttkg na
ponta. Maximális adag 2,4 g naponta. (6 ampulla). 

Gyermekeknél a szokásos adag 20-30 mg/ttkg 
naponta. 

Az injekció naponta kétszeri, háromszori elosz
tásban alkalmazandó. 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetén gastrointestinalis panaszok: 
nausea, vomitus, majd később az étvágy megnöve
kedése, testsúlygyarapodás. Álmosság, ataxia, át
meneti hajhullás (göndör .,új" haj kinövésével). 

Májműködési zavart, ritkán ~ akár fatális - máj
elégtelenséget okozhat. rendszerint a kezelés első 
néhány hónapjában. A májműködés elégtelenségé
nek első jelei a kezelés megszakitását teszik szük
ségessé. Leírtak pancreatitises esetet is. A vérzési 
idő reverzibilis megnyúlása, thrombocytopenia, 
thrombocyta aggregatio gátlása, a fibrinogenszint 
csökkenése fordulhat elő, különösen nagy adagok 
mellett, általában a kezelés kezdetekor. 

Testsúlynóvekedés, amenorrhoea, és irreguláris 
ciklus elófordulását is leirták. 

Okozhat központi idegrendszeri tüneteket {con
fusio, encephalopathia, tremor, convulsiok), általá
ban emeli a hangulatot. leírtak azonban depressiós 
reakció! is. 

Vasculitis is előfordulhat. 
Előfordulhat túlérzékenységi reakció. 
A szérum ammónia szint emelkedhet májműkö

dési zavar egyéb jelei nélkül. 
Az injekció beadása után közvetlen Ol hányinger, 

szédülés jelentkezhet. ami perceken bell:•l meg is 
szűnik. 



Antiepilepticumot szedő epilepsiás asszonyok 
gyermekeinek globális malformatio kockázata 2-3-
szar magasabb, mint az általános populációban 
(3%). 

A fejlődési rendellenességek e magas számát 
multlplex gyógykezelés mellett mutatták ki, a keze
lés, illetve az alapbetegség részarányát külön-külön 
nem állapították még meg. Leggyakoribb malformá
ciók a nyúlszáj és a cardiovascularis rendellenessé
gek voltak. 

Az antiepilepticumok szedésének hirtelen elha
gyása az anya alapbetegségének romlását és en
nek következtében a foetus károsadását okozhatja. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Májenzim-induktorokkal, mint pl. fenitoin, karba
mazepin vagy fenebarbitál egyidejűleg adva foko
zódhat a valproinsav metabolizmusa, a valproinsav 
pedig megemelheti a fanobarbitál és primidon plaz
makoncentrációját Primidonnal együttadva a seda
tiv hatás nagymértékben fokozódhat A valproinsav 
és a fenitein kölcsönhatása összetett, egyrészt a 
fenitein metabolizmus-gátlása, másrészt a fehér
jekötőhelyért való versengésük miatt. 

óvatosan kell eljárni a véralvadásra ható gyógy
szerek, pl. kumarinszármazékok, acetilszalicilsav 
egyidejű adagolásakor. {kezdetben gyakoribb pro
thrombin-INA ellenőrzés!) 

Címelidin vagy erythromycin egyidejű adagolá
sakor emelkedhet a szérum valproát szint {a csök
kent máj metabolizmus miatt) 

Fehérjéhez erősen kötádá szerek egyidejű alkal
mazásakor {pl. acetilsalicilsav) megnőhet a szérum 
szabad valproinsav szintje. 

Clorazepammal konbinálva az absence roha
mok gyakoriságának a növekedését {főleg gyerme
kekben) és a petit mal kialakulását is okozhatja. 

Etosuximiddel kombinálva a sedativ hatás erő
södhet. 

A valproát nem gátolja az orális fogamzásgátlók 
hatékonyságát szemben más antiepilepticumokkal, 
amelyek enzimindukálók. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdése előtt, majd periódikusan. 
valamint sebészeli beavatkozást megelőzően ellen
őrizni kell a májfunkciós értékeket, a véralvadási 
időt, a pancreas-enzimeket és a fibrinogénszintet. 
(ha szükséges thrombocyta aggregatiót). 

Veseelégtelenség eselén a gyógyszer adagolá
sa egyedileg állítandó be, mivel a metabolitok a ve
sén át választódnak ki. 

3 éves életkor alatt célszerű a Oepakine-t 
manaterápiában és nem kombinált kezelésben al
kalmazni. A májtoxicitás kockázata miatt 3 év alatti 
gyerekek esetében óvakodni kell a szalicilátok egy~ 
idejű adagolásától. 

Terhes náknek- kOlönösen a terhesség clsó 40 
napjában ~ csak az előny/kockázat gondos mórle
gelése alapján rendelhető. Átjut a placentán. 
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A várható teherbeesés idején felül kell vizsgálni 
az antiepilepticus terápiát, megfontolandó a kezelés 
folsawal történő kiegészítése. 

A nátrium valproát kezelés- amennyiben az ha
tékony- a terhesség idejére nem kell megszakítani. 
Terhességben manaterápia ajánlott naponta több
szörösen adagolt legkisebb hatékony dózissal. A 
velőcsó rendellenességek korai észlelésének bizto
sítására rendszeresen speciális antenatalis AFP mo
nitorozás végzendő. 

Diabetes mellitusos beteg vizeletvizsgálata fals 
pozitív eredményt adhat a valproinsav .metabolizmu
sa során keletkező ketontestek miatt. Diabeteses 
betegek esetében a Oepakine szirup szacharóztar~ 
talmát is figyelembe kell venni. 

A psychomotoros teljesítményt befolyásoló hatá
sának időtartama alatt járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. (Eibírálan
dó a 6/1976. {Eü.K.3.) Eü.M. sz. utasítás alapján.) 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani. 

Bár immunbetegségekról a Oepakine kezelés 
során igen ritkán számoltak be, systemás lupus ery
thematosus eseteiben mérlegelendő a Oepakine jó
tékony hatása a potenciális kockázat ellenében. 

Eltartás. A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés: +V Fb {injekció) 
• Törzskönyvi szám: K - 2228 {200 mg drazsé); 
K - 2229 (500 mg drazsé); K - 2231 {300 mg 
"Chrono" filmtabl.); K - 2232 {500 mg .Chrono" 
filmtabl.); K- 2230 {szirup) 

DEPE~SÖLON i.niE>I'C<i9····· 
(3•1c1 ínl; 50)<1 níl} 

RICHTER·.· .• ATc.köd:.Hb2Aff1g 

A készítmény hatóanyaga kedvező oldékonysá
gú pred n izoion származék, gyulladáscsökkentő ha
tása a hydrocortisonét négyszeresen felülmúlja. 
Intravénásan ·alkalmazva intenzív prednizolon
hatást fejt ki. lntramusculárisan adva a hatás las
sabban alakul ki. 
• Hatóanyag 

30 mg mazipredonium chioratum 1 ml-es ampul
lánként 
• Javallat 

ElsOsorban olyan akut kórképek, amelyekben 
parenterálls glűkokortikoid kezelés indokolt: égés, 
trauma, műtét vagy intoxikáció következtében fellé
pő shock. Myocardialis infarctus shock stádiuma. 
Súlyos allergiás állapot, anaphylaxiás shock, trans
fusiós shock, status asthmaticus, súlyos gyógy
szertúlérzékenység. Fertázó betegségek kapcsán 
fellépő toxikus állapot {Kortikoszteroidok huzamo
sabb alkalmazása megfelelő antibioticum védelmé
ben). Akut mellékvese-elégtelenség (pl. Addison-

l 
l 

krízis, Waterhause-Fridrichsen-syndroma). Szteroi
dok tartós alkalmazásával járó krónikus mellékvese
elégtelenségben szenvedő betegek mútéttel kap
csolatos általános érzéstelenítésekor a hypotensio 
kivédése, iiJ megszüntetése. Májcoma. 
8 Ellenjavallat 

Vakcináció időtartama. Ulcus veniriculi et duo
deni. Osteoporosis. Cushing-kór. Thromboemboliás 
hajlam. Veseelégtelenség. Súlyos hypertonia 
Herpes simplex. Varicella. Aktív tbc. Latens tbc-ben 
csak tuberculostaticumokkal együtt adható 
Diabetes maiiitusban csak abszolut indikáció vagy 
feltételezett inzulin-rezisztencia kivédésére adjuk 
Fertőző betegségekben csak óvatosan, specifikus 
kemo-, ill. antibiotikus terápia mellett alkalmazható 

Terhességben, különösen, az első harmadban a 
glükortikoidok adása relatíve eflenjavallt, mert káro
síthatja a magzatot; mérlegelni kell a terápia várha 
tó előnyét és hátrányát. 
e Adagolás 

Felnőttek egyszeri adagja: Shockban 30-90 mg 
(1-3 amp.) lassan iv. vagy cseppinfúzióban. Szűk
ség eselén kivételesen nagyobb adagok 150-300 
mg (5-10 amp.) is adhatók. Ha az iv. adagolás nem 
megoldható, adható mélyen a gluteális izomzatba. 

!lyenkor azonban számolni kell a hatás lassúbb 
kialakulásával! 

Szükség eselén a kezelés megismételhető 
30-60 mg iv., esetleg im. adásával. 

Egyéb indikációban 30-45 mg (1-1% amp.) az 
ajánlott egyszeri adag lassan iv. vagy mélyen a 
gluteális izomzatba. Ha az anamnesisben psy
chosis szerepel, nagyobb dózisok adagolása körül
tekintést igényel. Az akutállapot enyhültével célsze
rű a kezelést csökkenő adagban Prednisolon tablet
tával folytatni. Gyermekek egyszeri adagja: 2-12 
hónaposoknak 3~2 mg/ttkg iv. vagy mélyen a 
gluteális izomzatba; 

1-14 éveseknek 1-2 mg/ttkg iv. vagy mélyen a 
gluteális izomzatba. 

Az injekció lassan (kb. 3 perc alatt) kell beadni. 
Szükség eselén 20-30 perc múlva megismételhető. 
e Mellékhatás 

lm. alkalmazva helyi érzékenység (átmeneti fáj
dalom) és infiltráció előfordulhat. Huzamos kezelés
kor csökkent ellenállás fertőzésekkel szemben 
hypertonia, glucosuria, hypokalaemia, negatív N~ 
mérleg (katabolizmus), me!lékvesekéreg-kimerülés, 
osteoporosis. Hyperaciditás, ulceratio. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos együtt adni 
-sympathomimeticumok aerosoljaival asthmás 

gyermekeknek {légzésbénulás veszélye). 
Együttadása kerüfendő; 
- barbiturátokkal Addison-kéros betegeknek 

(krízishez vezethez). 
Óvatosan adható: 
- szívglikozidok (hatásuk erősödik); 
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-orális antidiabeticumokkal (hypoglycaemia ve
szélye); 

- anticoagulansokkal {anticoagulans hatásnöve
kedés); 

- sza!icilátokkal {csökkenhet a plazma szali
cilátkoncentrációja; 

.- a mellékhatások összegezódhetnek {p! occult 
vérzés); 

- barbiturátokkal (csökkenhet a kÜitikOSzteroid 
hatás) 

- diureticumokkal (fokozott hypokalaemia); 
- nemszteroid gyulladásgátlókkal {gastrointesti-

nalis vérzés veszélye nő}. 
• Figyelmeztetés 

Közvetlen életveszély esetén lehetőleg iv. alkal
mazandó! 

Hosszan tartó kezeléskor az esetleges 
hypokalaemia kivédésére feltétlenül szükséges káli~ 
um adása. A katabolizmus és az osteoporosis ve
szélyének csökkentésére esetleg egyedejű Nerabot 
(Neroboletta) adása szükséges. A kúra során rend
szeres vérnyomásmérés, vizelet- és széklet 
viszgálat kívánatos. Fokozatosan csökkenő adagok
kal kell a kezelést befejezni. Orális antidia
beticumok, valamirit anticoagulansok adagját cél
szerű újra beállítania kortikoszteroid terápia alatt. 
Diureticumokkal együtt adva fokozottan figyelemmel 
kell kísérni a szervezet elektrolit háztartását {kálium
só pótlása). Szal icilátokegyidejű adásakor, ha csök
kentjük a kortikoszteroid adagot, a szalicilát adagjá
nak egyidejű csökkentésére is szükség lehet {a ki
sebb adag szteroid kevésbé csökkenti a vér szali
cilátszintjét). 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: + + V 
8 Törzskönyvi szám: Tsz.: 3246 

e Hatóanyag 
25 mg mazipredonium chioratum {10 g) Jemos

ható kenőcsben. 
e Javallat 

Az ekzema külöbözó formái, az allergénre és a 
lokalizációra való tekintet nélkül. Dermatitis különbö
zó alakjai: mechanikus és kémiai ártalmak okozta 
börgyulladás, sugárdermatitis, dermatitis solaris. 
Otitis externa, intertrigo, neurodermatitis, lichen 
rube: P.lanus, dyscoid lupus erythematodes {OLE), 
psonas1s vulgarrs, alopecia areata. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
e Adagolás 

A kenőesőt naponként 2-3-szor vékony réteg-



ben a bórelváltozás területére kenjük vagy occlusiv 
kötés formájában alkalmazzuk. 
• Mellékhatás 

Nagy bórfelületen és hosszabb ideig használva 
felszívódhat a hatóanyag és általános hatást fejthet 
ki. Tartós alKalmazása - különösen gyermekeken
atrophiát okozhat. 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: hűvös helyen. 

a Megjegyzés:+ V 
a Törzskönyvi szám: Tsz.: 3401 

DEPERSOLON szemcsepp (5 nil) 

RICHTER ATC kód: S01B A19 

o Hatóanyag 
15 mg mazipredonium chioratum (5 ml) vizes ol

datban. 
a Javallat 

A mellsó szegmentum különféle, elsősorban al
lergiás eredetű gyulladásai, továbbá kémiai és fizi
kai ártalmak okozta izgalmi állapotaik. Conjunctivitis 
vernalis és follícularis, keratoconjunctivitis rosaceae 
és phlyctaenosa. Keratilis parenchymatosa és disci
formis, keratcplasztikai műtét után. Scleritis, epis
cferitis. Elülső uveitis: íritis iridociclítis különböző for
mái. Ophthalmia sympathica. 
o Ellenjavallat 

Herpes simplex corneae, továbbá minden olyan 
szemészeli megbetegedés, amelyben a szaruhár
tya hámfosztott vagy érzéketlen. Ulcus serpens 
corneae, vírus okozta gyulladások, keratoconjunc
tivitis ep idemica korai stádiuma. Glaucoma. 
e Adagolás 

A kórkép súlyosságának megíelelóen naponta 
1-3-szor 1-2 cseppet az alsó áthajlásba cseppen
teni. 

Kombinált kezelés: az adott kórképnek megfele
lően, az esetleges fertőzés leküzdésére és a szö
vódmények kivédésére egyéni javaslat alapján, cél
szerű a kezelést antibiotikumokkal, értágítóval vagy 
etilmorfinnal kiegészíteni. Hátsó folyamatokban bel
sőleg is adandó prednizolon!! Blepharitisben hidro
cortizon tartalmú szemkenőcs ajánlatos. 
• Mellékhatás 

Tartós adagolása arra hajlamos betegeken 
szembelnyomás-emelkedést okozhat 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Égések és szaruhártya-felmaródások kezelésé
ben individuális megítélés alapján alkalmazható az 
összenővések meggátlására. Szemészeli műtétek 
után csak a mútét napjától számított 4-5. naptól 
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kezdve célszerű használni. Hosszan tartó alkalma
zása csak szakorvosi ellenórzés mellett ajánlott! 

Eltartás: hűvös. helyen. 
e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3309 

DEPÖ PRO VERA. so() ing i h jekelo 
(1 i<3,3ml) 

OEPOPROVEFl)\..1 OOO 11'19 .ilijekcio 
(fx s,7ml) 

UPJÖHN :Até:kód:' Lo2A:8Q2 -_ 

• Hatóanyag 
150 mg/ml medroxiprogesteronum aceticum, 

3,3 ml ilietve 6,7 m\ ampullánként 
• Javallat 

Endometriális tumor, vesetumor és post
menopausális emlőtumor adjuváns kezelése. 
• Ellenjavallat 

Thrombophlebitis, tisztázatlan eredetű szabály
talan vaginális vérzés, a kórelőzményben tüdóem
bólia, májfunkciós zavarok vagy májbetegségek 
o Adagolás 

!m., mélyen a farizomba. 
Endometriális és vese tumor. 
A szokásos kezdő adag heti 400-1000 mg. Ha 

néhány héten vagy hónapon belül javulás mutatko
zik, vagy a betegség megállapodik, a javulás fenn
tartható havi 400 mg adásával. 

Emlő tumor. 
A szokásos adag napi 500 mg 28 napon át. A 

fenntartó adag heti 2 x 500 mg, míg a beteg a keze
lésre reagál. Javulás rendszerint a kezelés8-1 O. he
te után jelentkezik. A betegség progressziója esetén 
azonban a kezelést abba kell hagyni! 

A nagyobb adagok felezve, két különböző hely
re adandók. 

lnkompatib!Jitás veszélyemiatt más injekciókkal, 
infúziókkal nem keverhető! 
e Mellékhatás 

Az injekció helyén duzzanat, bőrszín elváltozás, 
steril tályog jelentkezhet a bejuttatott adag mennyl
ségétől függő súlyossággaL Különösen nagyobb 
adagok es etén emlőtünetek pl.: mellfeszülés vagy 
tejelválasztás, központi idegrendszeri tünetek pl.: 
idegesség, álmatlanság, aluszékonyság, fáradé
konyság vagy szédülés, bőr és nyálkahártya tüne
tek pl: túlérzékenységi reakciók, viszketés, urticaria, 
angioneurotikus oedema általános bórkipirulás és 
ritkán anaphylaxia. Néha pattanás, kopaszadás 
vagy hirsutismus, emésztőrendszeri tünetek pl: rit
kán hányinger és néha sárgaság. 

Változások a laboratóriumi értékekben: plazma 
gonadotropin, progeszteron és kortizai szint, a vize-

lel pregnandiol szintje, glukóz tolerancia, mcty
rapone teszt, férfiakban a plazma tesztoszteron 
szint, nőkben a plazma ösztrogén szint. 

Túladagolás eselén a kezelést fel kell füg
geszteni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A ·gyártó adatot nem közölt. 
e Figyelmeztetés 

A folyamatosan és nagy adaggal kezelt betege
ket szigorú megfigyelés alatt kell tartani, mert a 
Depo Povera kortikoszteroid hatású. Emlőrák keze
lése eselén hypercalcaemia fordulhat elő. 

Ha akut látászavar, szemdülledés, kettőslátás 
vagy migrén jelentkezik, a kezelés folytatása előtt 
alapos szemészeli vizsgálattal kell eldönteni, hogy 
nem alakult-e ki látóideg vizenyő vagy retina érkáro
sodás. 

Terhesség esetén kizárólag csak a haszon/koc
kázatalapos mérlegelésével adandó. (A leánymag
zat masculinisatioját okozhatja.) Mivel bizonyos fo
lyadék retenció! okozhat, epilepsia, migrén, asthma, 
valamint szív- és vesemüködési zavarok esetén a 
kezelést fokozott óvatossággal kell végezni. 

Különös figyelemmel kell olyan betegek kezelé
sét végezni akiknek kórtörténetében depresszió 
szerepel. Ha súlyosabb depresszió újra jelentkezik, 
a kezelést abba kell hagyni. 

Mivel glukóz tolerancia csökkenés! okozhat, a 
cukorbetegek kezelését szigorú megfigyelés mellett 
kell végezni. 

Tartós kezelés után férfiakban gynaecomastiát, 
nókben virilisatiot okozhat. 

A betegek kezelését minden esetben szakinté
zetben és csak úgy szapad végezni, ha a betegek 
állapotának ellenőrzésére szolgáló minden feltétel 
adott! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1222 

DEPO-MEDFlOl: 40 n!~!' injekció 
(1 x 2 nil) 

UPJOHN 

A metiiprednizolon a prednizolon 6-metilszár
mazéka, gyulladásgátló szteroid. Hatékonysága a 
prednizolonénak kb. 1 ,5-szerese és szokásos napi 
adagja a prednizolon adagjának kétharmada. Te
kintve, hogy a Oepo-Medrol hatása elhüzódó, gyul
ladáscsökkentő és anyagcserére gyakorolt hatása 
megegyezik az orális metilprednizolonéval. 

A metilprednizolon heveny mellékvesekéreg 
elégtelenségben és az adrenogenitalis syndroma 
sóvesztó formájában önmagában nem alkalmazha
tó, mivel nem rendelkezik számottevő mineralokor-
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tikaid hatással. Ilyenkor a kezelést ki kell egészíteni 
sóbevitellel és/vagy dezoxikortikoszteron adásával. 
Fentiek miatt ezekben a kórképekben megfelelóbb 
a hidrokortizon nátrium szukcinát, hidrokortizon 
vagy kortizon kezelés alkalmazása. 
• Hatóanyag 

40 mg/ml methylprednisolonum acetlcum (1 ml, 
2 ml, 5 ml) steril vizes szuszpenzióban ~mpullán-
ként. -·· -

• Javallat 
Helyi alkalmazás: 
Rheumatoid és osteoarthritisben a gyu!!adt pe

rifériás izületek intraarticularis kezelése a sziszté
más kezelés kiegészítéseként a következő ese
tekben: 

a) a betegség csak egy vagy néhány perifériás 
ízületet érint, 

b) a betegség generalizált, de csak egy vagy 
néhány perifériás ízület gyulladt aktívan, 

c) szisztémás kortikoszteroid, illetve kortikatrop 
hormon kezeléssei a betegség uralható néhánY ak
tívan gyulladt ízület kivételével, 

d) szisztémás kortikoszteroid, illetve kortikatrop 
kezelés enenjavallt, 

e) az ízűletekben korai, progrediáló deformitás 
mutatkozik (a fizioterápia és korrekciós eljárások ki
egészítéséül), 

f) sebészi vagy más ortopédiai korrekciós be
avatkozások. A fájdalommentesség 12--24 órán be
lül tapasztalható és időtartama 1-5 hét lehet. Az in
jekciók jól tolerálhatók. 

Bursitis 
A bursákba adott injekció hatásos a subdeltoid, 

prepatelláris és oleeranon bursitis kezelésében. Al
talában akut subdeltoid bursitisben jobbak az ered
mények, mint krónikusban. A fájdalom egy injekció 
után néhány órán belül enyhül és a mozgáskészség 
visszatér. Legtöbb esetben további injekciókra 
nincs szükség. Sok esetben krónikus subdeltoid 
bursitisben is mérséklődik a fájdalom és a vállmoz
gás normalizálódik. Posttraumás prepatelláris és 
oleeranon bursitisben a javulás 24 órán belül észlel
hető és egy héten belül gyógyul. 

Egyéb javafiatok 
Tendinitis, tenosynovitis, epicondylitis és az 

inhüvely savós bennékú daganata (ganglion). 
Bórelváltozások 
Lokalizált neurodermatitis, hypertrophiás lichen 

ruber planus, nummuláris ekzema, necrobiosis 
lipoidica diabeticorum, alopecia areata, discoid 
lupus erythematosus, rovarcsípések. 

Kelaidokba adott injekció az elváltozás felpuhu
lását és regresszió! eredményezett. Altalában job
bak az eredmények a rövidebb ideje fennálló 
és/vagy lágy, mint krónikus és/vagy tömör elváltozá
sok esetében. 

A kezelést követően az elváltozások javulnak 
vagy visszafejlődnek. Az elváltozás kiújulásakor 



és/vagy krónikus esetekben ismételt injekciók lehet
nek szükségesek. 

Colitis utcerosa-ban beöntés formájában 
Szisztémás alkalmazás: 
Ha metilprednizolon javallt. elsősorban orálisan 

kell adni. Ha az orális kezelés ellenjavallt pl. akut 
gastroenteritisben, pre- vagy postoperative, a 
szuszpenziós injekció adása indokolt. 

Az im. adást követően az injekció lassan szívó
dik fel és elhúzódó szisztémás hatású. Ez a kezelés 
alkalmazható pl. adrenogenitalis syndromában. 
melyben az elhúzódó hatás kívánatos. 

Mig adrenogenitalis syndromában a mallék
vesekéreg funkció kb. két hétig gátolt, rheuma
toid arthritisben a szisztémás hatás kb. egy hé
tig tart. 

A Depo-Medrol kezelés alkalmazható olyan bőr
gyógyászati kórképekben, malyekben a szisztémás 
kortikoszteroid kezeléstől eredmény várható. Jó ha
tású akut és krónikus contact dermatitisben, szö
mörce okozta és seborrhoeas dermatitisben. 

Alkalmazható asthma bronchialeban és peren
niálls allergiás rhinitises betegek kezelésére. 

A szisztémás kortikoszteroid kezelést csak az 
egyéb kezelésekre nem reagáló esetekre kell korlá
tozni. 

A marószer nyelés! követő nyelőcső sérűlt bete
gek morbiditása és a szűkületképződés csökken, 
ha az antibiotikum, elektrolit- és folyadékpótlás és 
tágítókezelés mellett kortikoszteroidokat is adnak. A 
nyelócsó sérült betegek az első néhány napban 
orálisan nem kezelhetők, ezért az injekciós kezelés 
különösen jelentős. 
• Ellenjavallat 

lntraarticularis, intrabursalis, inhüvelyi vagy más 
helyi injekció ellenjavallt akut fertőzés esetén. Ha 
fájdalom fellángolása. az ízület fokozódó mozgás
korlátozottsága, láz és rossz kórérzet követi az 
intraarticularis injekciót, ez az arthritis szeptikussá 
válásának jele lehet. Ilyenkor azonnal megfelelő 
antibakteriális kezelést kell kezdeni és folytatni kell 
7~10 napon át a fertözés tüneteinek teljes elmúltá
val is. 

A metilprednizolon szisztémás alkalmazé.sa, 
csakúgy mint minden kortikoszteroidé, ellenjavalt 
herpes simplex keratitisben, akut psychosisban. lá
tens. gyógyuló vagy aktív tuberculosisban. Ugyan
akkor, antituberculoticumokkal együtt alkalmazott 
kortikoszteroid életmentő lehet pulmonális vagy 
meningeális tuberculosisban. 

Kortikoszteroidok nem adhaták mindaddig, 
amíg nem bizonyított a tuberculosis kórokozó érzé
kenysége az antituberculoticumok iránt. 

Relatív ellenjavallat: aktív vagy látens peptikus 
fekély, Cushing syndroma, diverticulitis, friss intesti
nalis anastomosisok, osteoporosiS, veseelégtelen
ség, thromboembolia készség, psychosis hajlam. 
cukorbetegség, hypertonia, helyi vagy szisztémás 
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ferözések pl. vaccinia, varicella, gombás és más ki
ütéses betegségek. 

A szisztémás kortikoszteroid kezelés relatív el
lenjaval!ata a terhesség, különösen az elsó 
trlmesterben, tekintettel az állatkísérletekben észlelt 
magzati rendellenességekre. Ha mégis szükséges 
terhesség során a kezelés: akkor az újszülöttet szi
gorú megfigyelés alatt ke!l tartani;·- és ha me!
lékvesee!égtelenség jelei mutatkoznak, megfelelő 
terápiát kell kezdeni. 

A kortikoszteroid haszon/lmckázat arányát min
den esetben mérlege!ni kell. 
e Adagolás 

Intravénásan nem alkalmazható! 
Szisztémás hatás elérésére im. injekcióban. 

Intra- vagy periarticularis injekcióban, ·különbözó 
bórelváltozásokban helyileg intralesionalisan. 

A kortikoszteroid kezelés a tüneteket mérsék!i, 
de nem helyettesiti az oki kezelést. Nincs hatása a 
gyulladást kiváltó tényezőkre. 

Helyi alkalmazás 
Rheumatoid és osteoarthritis. Az adagot az ízü

let nagyságától, a folyamat súlyosságától függően 
egyénenként kell megvál8sztani. 

Krónikus esetekben az injekció ismételten adha
tó 1-5 hétig vagy hosszabb intervallUmokban a kez
dó adag hatásosságától függően. A szokásos ada
gok a táblázatban láthatók: 

Ízület 
nagysága 

Nagy 

Közepes 

Ízület 

térdek 
bokák 
vállak 

könyök 
csukló 

Kicsi a kézközéphez és az 

ujjpefehez tartozó 
uüpercek közölti 
s_zegycsonti-kulcscsonti 
a vállcsúcshoz és a 
kulcscsonthoz tartozó 

Az injekció beadás módja. 

Adag nagysága 

2Q-.80 mg 

ID-40 mg 

4-10 mg 

lntraarticularis injekciót megelőzően célszerű az 
ízület anatómiai ellenőrzése. 

A kellő gyulladáscsökkentés elérésére az injek
ciót az izületi térbe kell adni a lumbálpunkciónál is 
szokásos steril módon, gyors mozdulattal, 20-24-es 
steril tű alkalmazásával. Prokainos infiltráció adható. 
Néhány csepp izületi folyadék leszivása jelzi. hogy 
a tű az izületi térben van. Minden ízületnél az injek
ció helyéül azt a helyet kell választani, ahol az ízűle
ti tér a helyszínhez legközelebb és a nagyobb erek
tól és idegektól távol esik. A tút helyén hagyva a 
fecskendőt el kell távolítani és a kívánt Depo-Medrol 
adagot tartalmazó fecskendővel helyettesiteni. Ezt 

követően a fecskendőt újra vissza kell szívni és 
meggyőződni. hogy valóban az izületi térben van-e 
a tű. A beadás! követően az ízülete! néhányszor fi
noman meg kell mozgatni. hogy a szuszpenzió eike
veredjék a synovia!is folyadékkal. A beadás helyét 
kis steril kötéssel kell fedni. 

lntraarticularis injekció adható a térd-, boka-. 
csukló-, könyök és vállízúletbe, a falingeális és csí
pőízületbe. A csípőízűJeibe óvatosan kell beadni, el
kerülve a területen áthaladó ereket Nem javasolt 
intraarticularis injekciót adni olyan ízületekbe, me
lyek anatómiailag nem elérhetőek pl.: csigolyaközti 
izületek, vagy melyeknek szúk az izületi rése pl.: a 
sacroiliacalis ízület. 

A terápiás eredmény elmarad, ha nem kerül az 
injekció az izületi résbe. Az ízület környezetébe 
adott injekciótól eredmény nem várható. Ha jól be
adott injekcióra a terápiás válasz elmarad, további 
próbálkozás felesleges. A helyi kezelést lehetőleg ki 
kell egészíteni fizikoterápiával vagy korrekciós or
thopediai beavatkozással. 

Az intraarticularis injekciót követően kerülni kell 
a fájdalmalianná vált ízület eróltetését. 

Instabil ízületbe nem szabad injekciót adni. Is
mételt intraarticularis injekciók az ízület instabilitásá
hoz vezetnek {röntgennel követendő). 

Bursitis 
Az injekció helyét 1 %-os prokain hidraklorid ol

dattal lehet érzésteleníteni. 20-24-es tűvel a bursa 
tartalmát le kell szívni. A leszíváshoz használt fecs
kendőt a helyén hagyott túró! el kell távolítani és he
lyére tenni a kívánt adagot tartalmazó fecskendőt. 
Az adag 4 és 30 mg között változik. Az injekció he
lyét steril kötéssel kell fé'dni. 

Egyéb javalfatok 
Tendinitis, tenosynovitis, epicondilitis és ínhü

vely savós bennékú daganata (ganglion) eseté
ben a szuszpenziót inkább az ínhüvelybe, mint az 
ínba kell fecskendezni. Az ín könnyen kitapintható, 
ha meg van feszítve. Epicondilitisben és hasonló 
esetekben a legérzékenyebb területet kell kivá
lasztani és infiltrálni. Az ínhüvely ganglionja ese
lén a szuszpenziót közvetlenGI a cystába kell fecs
kendezni. 

Az említett inakkal kapcsolatos elváltozásokban 
az adag 4 és 30 mg közöft változik. Recurrens vagy 
krónikus esetekben ismételt injekciók lehetnek szük
ségesek. 

Bőrelváltozások 

A lézióba 20-60 mg szuszpenziót kell fecsken
dezni. Nagy kiterjedésú elváltozások eselén a 
20-40 mg-t ismételt injekciók formájában kell elosz
tani. Kerülni kel! olyan mennyiség bevitelét, melynek 
hatására a lézió fehérré válik, mivel ezt pörkképző
dés követheti. Szakásasan 1~4 alkalommal adják az 
injekciót a Jézió természetétól függő intervallumok
ban és az első injekció eredményének tartósságától 
függóen. 
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lnstilláció helyi kezelésként colitis uicerosában 
40 mg beöntésben, vagy cseppben heti 3-7-

szer 2 vagy több héten át adjuváns kezelésként 
eredményes lehet. 40 mg metilprednizolon 3-30 ml 
vízhez adva jó eredményt adhat a vastagbél nyálka
hártya érintettségének kiterjedésétól függően. Az 
egyéb kezeléseket is folytatni kell. 

Szisztémás alkalmazás 
Az im. adag és a kezelés id6tari8ma a kezelen

dő kórkép súlyosságától, illetve a klinikai választól 
függ. Ha orális kezelés pótlására adják, a 24 órán
ként adott injekció elegendő az orális metilpredni
zolon pótlására. Ha tartósabb hatás kívánatos, a he
ti adagot úgy kell kiszámítani, hogy a napi per os 
adagot héttel meg kell szorozni, a számított 
összdózis heti egyszeri adagban beadható. 

lm. alkalmazáskor mélyen a glutea!is izomba kell 
adni és nem szabad felületesen vagy sc. adni. f.l:z. 

injekció beadása elölt a fecskendőt a szokásos mó
don vissza kell szívni. nehogy a szuszpenzió az ér
be jusson. 

Csecsemőknek és gyermekeknek csökkentett 
adag javallt, de az adagot inkább a kórkép súlyos
sága határozza meg, mint az életkorból és a test
súlyból szigorúan kiszámított érték. 

A hormonkezelés adjuváns és nem helyettesíti a 
hagyományos terápiát. Több napos kezelés után az 
adagot fokozatosan kell csökkenteni vagy elhagyni. 
Ha krónikus betegség kezelése során spontán 
remisszió lép fel, a kezelést el kell hagyni. 

Adrenogenitalis syndromában a szokásos adag 
40 mg im. minden második héten. 

Rheumatoid arthritisben a fenntartó adag heti 
40~ 120 mg im. 

Bőrelváltozásokban heti 40-120 mg im. adható 
1-4 héten át. 

Súlyos akut szömörce dermatitis egyszeri 
BO~ 120 mg im. adag után 8~ 12 órán belül javul. 

Krónikus contact dermatitisben 5-10 naponként 
ismételt injekció szükséges, seborrhoeás dermati
tisben heti 80 mg elegendő a tünetment.ességhez. 

Asthmás betegeknél 80-120 mg adag im. 6-48 
órán belül eredményes lehet és a hatás pár naptól 
két hétig tarthat. 

Allergiás rhinitisben egyszeri 80--120 mg im. 
adag 6 órán belül megszüntetheti a tüneteket és a 
hatás pár naptól 3 hétig tarthat. 

Felnőtteknek vagy gyermekeknek marószer nye
lés következtében fellépő oesophagus sérülésben a 
kezelést Solu-Medrollal (metiprednizolon szukcinát) 
kell kezdeni. majd másnaponként· adott 2D-40 mg 
Depo-Medrollaf folytatni. 
e Mellékhatás 

Cushing-syndroma, holdvilágarc, supraclavicu
laris zsírpárnák, hirsutismus, striák, acne, relatív 
mellékvese-e!égtelenség különösen trauma, sebé
szi beavatkozás vagy súlyos betegség kiváltotta 
stressz-helyzetekben, fokozott feherjeégetés követ-



kezményeként negatív nitrogén egyensúly, elektrolit 
zavarok, a cukorháztartás felborulása a cukorbetcg
ség súlyosbodásával, {hyperglycaemia, glyco
suria), nehezen regenerálódó osteoporosis, spon
tán csonttörések, a combfej és a humerus steril 
necrosisa, fekélybetegség fellángolása és szövöd
ményei {vérzés, perforatio), fertőzések elfedése, il
letve súlyosbodása, magas vérnyomás, convulsiok, 
petechiák, purpura, vérzési rendellenességek 
(amenorrhoea, pecsételő vagy elhúzódó vérzés), al
vászavar, psychés zavarok, indokolatlan euphoria, 
idegesség, néha mútétet is igénylő posterior sub
capsularis cataracta, emelkedett szem és intraera
nialis nyomás papilla oedemával {pseudotumor 
cerebri), pancreatitis, necrotisaló angitis, a haj elvé
konyodása, gyermekek visszamaradt növekedése, 
arcbörpír, allergiás jelenségek (pi.: börtünetek), fe
kélyes oesophagitis, verejtékezés, szédülés, izom
gyengeség, myopathia, fejfájás, exophthalmus, bór 
és bőralatti atrophia, bórplr az injekció helyén, steril 
tályog, hyper-és hypopigmentáció. 

A mellékhatások rendszerint reverzibi!isek, és a 
hormonkezelés felfüggesztésével megszűnnek. 
e Figyelmeztetés 

A Oepo-Medrei iv. nem alkalmazható. Csak a 
mellékvesekéreg hormonok hatásának és az ada
golásuk során jelentkező reakciók teljes ismereté
ben adható. Alkalmazása során szigorúan be kell 
tartani az asepsis szabályait. 

A kertikoszterei d kristályok jelenléte a sejtszer
kezet dezintegrálódásához vezethet és a kötőszö
vet alapanyagában fizikokémiai változásokat indít
hat el. Ezek következményeként, ritkán a bőr 

és/vagy bóralatti szövetekben létrejövő változások 
miatt, az injekció helyén bemélyedés jelentkezhet. 
Az eltérések mértéke dózisfüggő. A regeneráció ál
talában néhány hónap alatt teljes, attól függően, 
hogy a hormonkristályok milyen gyorsan szlvódnak 
fel. A bőr és bóralatti atrophia elkerülésére körülte
kintően kell eljárni, nem meghaladva a javasolt ada
gokat. Ha lehetséges, ismételt kis adagokat kell ad
ni az elváltozásokba, illetve környezetükbe. 
lntraarticularis és im. injekciók ne kerüljenek a bór
be. A delta izomba adott injekciókat el kell kerülni a 
sc. atrophia gyakori előfordulása miatt. 

A metilprednizolon acetát gátolja a fibrinképzö
dést, így elfedheti a fertőzések terüLeteit és elősegít
heti a kórokozók szétszóródását a szervezetben. A 
kezett betegeket ezért meg kel! figyelni, nem észlel
hetőek-e intercurrens fertőzések jelei. Fertőzések 
felléptekor megfelelő antibakteriális kezelést kell 
folytatni. Hacsak lehet, kerülni kell a kortikoszteroid 
kezelés hirtelen felfűggesztését, nehogy a fertözé
ses folyamatokat mellékvesekéreg elégtelenség sú
lyosbítsa. 

Tartós hormonkezelés csökkenti a meliékvese
kéreg nagyságát és aktivitását. A mellékvesekéreg 
elégtelenség elkerülhető, ha fokozatosan dózis-
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csökkentéssei hagyják el a gyógyszert Fokozatos 
elhagyás ellenére a rnellékvese potenciálisan ve
szélyes elégtelensége egy ideig tünetmentesen je
len lehet. ,"'-,z olyan betegeknél, akik szakatlan meg
terhelésnek vannak kitéve, mint mútét, trauma, vagy 
súlyos betegség, és korábban tartós hormonkeze
lésben részesültek (egy éven belül, bizonyos hely
zetekben az utolsó két évben), emelni kell a kor
tikaid adagját vagy újból el kell kezdeni adásukat az 
adott stressz idején és az azt követő időszakban. 
Mivel esőkkent lehet a mineralokortikoid elválasztás, 
egyidejűleg só és/vagy dezoxikortikoszteron is ada
golandó. Pre- és postoperalive jól oldódó hormon
készítmény adása a kívánatosabb. Metilprednizolon 
adása eselén nem.gyakori, de közepes és nagy kor
tikoszteroid adagokra vérnyomésemelkedés, só és 
viz visszatartás, fokozott kálium és kalcium ürítés le
hetséges. Szükségessé válhat a sóbevitel korláto
zása és káliumbeviteL Más glükokortikoidokhoz ha
sonlóan a Medrol ts súlyosbíthatja a cukorbetegsé
get és szükségessé válhat az inzulinadag emelése. 
Latens diabetes manitestté válhat. Szteroidok adása 
myasthenia gravisban ronthatja a tüneteket, ezért 
körültekintően kell eljárni. Valamennyi gyulladás
gátló szteroid szisztémás alkalmazása során észlel
ték a harántcsíkolt izomzat gyengeségét, mely a 
hypokalaemia következménye lehet. A metilpredni
zolon hatékony fenntartó adagja mel!ett ritkán jelent
kezik súlyos káliumvesztés, vagy kifejezett nátrium 
retentio, de tartós kortikoszteroid kezelésben része
sülö betegeknél ezt a hatást figyelembe kell venni 
és időszakosan ellenőrizni kell a szérum nátrium és 
kálium szinteket. A közelmúltban végzett vizsgála
tok azt jelzik, hogy az izomgyengeség normál káfi
umszint melle!t is jelentkezhet kortikoszteroiddal tar
tósan kezelt betegeknél,- és ez az izom megváltozott 
anyagcseréjével függhet össze. Azon betegek, 
akiknél súlyos myopathia jelentkezett, hosszabb 
ideig nagy adagokat kaptak. Meti!prednizolonnal 
kezelt betegeknél az izomgyengeség és sorvadás 
előfordulása ritka. Kortikoszteroidokkal 6 hónapon 
túl kezelt gyermekeknél a lineáris növekedés elma
radását figyelték meg, az elmaradás mértéke hoz
závetőlegesen arányos a szteroid adagjávaL A 
kezelés felfüggesztését követően a növekedés fel
gyorsulhat. Tehát a kortikoszteroiddal kezelt gyer
mekek növekedését gondosan kell követni, és ha 
a növekedésben elmaradás észlelhető, az adagot 
csökkenteni kell az epiphyzis fugák záródása előtt, 
a hátrány behozása érdekében. Ritkán anaphylaxi
ás reakció! észleltek metilprednizolon acetát adását 
követően. A Oepo-Medrel-t alakalmazé orvosnak fel 
kell készülni ezen .lehetőségekre. 

Egyes betegségekben, pl.: rheumatoid arthritis
ben a terhesség alatt spontán remisszió jelentkezik, 
lehetőség szerint a hormonkezelést kerülni kell a ter
hesség idején. Tartós kortikoszteroid kezelés hyper
aciditáshoz vagy peptikus fekélyhez vezethet, ezért 

fekély prophyilaxis és antacidok adása javaSolt Fe~ 
kélybetegekben gyomorpanaszok eselén gyomor
röntgen vizsgálat szükséges, és ha nincs is válto
zás, fekélyellenes kezelést kell végezni. 

Mivel a metilprednizolon kezelés kevésbé vezet 
só és víz vi.sszatartáshoz, mint a többi glükokor
tikoiddal végzett kezelés, a betegeknél más nemkl~ 
vánatcs hormonális hatásokra kell figyelni. (Az 
oedema képződés és a hypertonia a só és vizreten
cióval függenek össze, szembetúnöbbek, ritkábban 
jelentkeznek.) A .Depo-Medrol kezelés abbahagyá
sakor igen fontos a betegek rendszeres ellenőrzése, 
mivel hirtelen és súlyos formában visszatérhetnek 
azon betegség tünetei, mely miatt szteroid kezelést 
kaptak. A Oepo-Medrei injekció nem oldható együtt 
és nem keverheló más oldatokkaL 

Tartós kezelés során a következő rutinvizsgála
tok végzendök: Vizelet vizsgálat, vércukormérés 2 
órával az étkezés után, vérnyomás és testsúly mé
rés, mellkas röntgen. A felső gyomor-bél traktus 
röntgen vizsgálata javallt minden betegnél, akinél 
fekélybetegség van a kórelőzményben vagy jelen
tős hasi panaszai vannak. 

Eltartás: ellenőrzött szabahőmérsékleten 15--30 oc 
között. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K 908 

DEPONit's tapasz(30x) 
DEPÖNiT10·tápasz(30í<) 

SCHÍIIIARZPHARMA / 

ATC kód: COlO.A02 

A nitroglicerin az érfal simaizomzatára hatva tá
gítja a perifériás vénákat. artériákat és coronariákat. 
ezúton csökkenti a szív elő- és utóterhelését, a szlv 
munkáját, oxigén igényét, javltja a coronaria kerin
gési és az ischaemiás szívizom oxigén ellátását. 
Hatására javul a szlv teljesítménye, nő a terhelési to
lerancia. 

A nitroglicerin transdermalis felszívódása mi
att eíkerüli a májbeli first pass effektust, így a 
biohasznosulás az iv. alkalmazáshoz viszonyítva 
70%. 

A Oeponit 5 tapasz esetében 0,2 mg, a Deponit 
1 O tapasznál 0,4 mg nitroglicerin szabadul fel órán
ként. A felszívódott napi maximalis nitroglicerin 
mennyiség az alkalmazás idejétól függ: 2,5 mg/12 
óra és 5 mg/24 óra a Deponit 5 tapasz és 5 mg/12 
óra, ill. 10mg/24 óra a Deponit 10-böl. 

A Deponit 5 tapasz felvitele után kb 1,5 óra alatt 
alakul ki a maximális plazmaszint (100-150 pg/ml), 
amely az alkalmazás ideje alatt (12 óra) állandó 
marad. 

343 

e Hatóanyag 
16 mg nitroglycerinum tapaszonként ill. 36 mg 

nitroglycerinum tapaszonként 
e Javallat 

Koszorúérbetegség tartós kezelése, angina 
pectoris rohamok megelőzése. 
• Ellenjavallat 

- nitroglicerinnel vagy hasonló szerves. nitrát ve-
gyületekkel szembeni túlérzékenyséQ; --

- akut keringési elégtelenség (shock, keringési 
collapsus); 

-kifejezett hypotonia (systolés vérnyomás 90 
Hgmm-nél alacsonyabb); 

- cardiogen shock, amennyiben intraaortikus 
ellenpulzációval vagy pozitív inotróp szerrel nem 
biztosítottunk megfelelően magas balkamrai, végdi
astolés nyomást; 

- hypertrophiás obstructiv cardiomyopathia; 
- constrictiv pericarditis; 
- pericardialls tamponad. 
Szígorú oNosi felügyelet szükséaes: 
-alacsony tőllónyamással járó akut szívinfarctus 

(elővigyázattal adható, elkerülendő a systoles vér
nyomás 90 Hgmm alá való csökkenése); 

- aorta és/vagy mitralis stenosis; 
- orthostetikus keringésszabályozási zavarokra 

való hajlam; 
-emelkedett intracranialis nyomással járó meg

betegedés eselén (további nyomásfokozódást csak 
nitroglicerin iv. alkalmazás során észleltek). 
e Adagolás 

Adagolását egyénileg kell megállapítani a be
tegs~g súlyosságától és a beteg állapolától függö
en. Altalában, naponta egy Oeponit 5 vagy Deponit 
10 tapaszt kell a bőrre felragasztani, mely szükség 
esetén napi 1-szer 2 tapaszra emelhető. A toleran
cia kialakulásának veszélye miatt a tapaszt naponta 
csak kb. 12 órán keresztül ajánlatos a bőrön felra
gasztva tartani. Ezután a tapaszt el kell távolítani, s 
ezáltal biztosítható a 12 órás nitrátmentes időtartam. 
A tapaszt egészséges, száraz, sérülés nélküli, ránc
szegény, kevés szörrel boritott bórfelületre kell ra
gasztani {felkar, mellkas, csípő), melyet előzetesen 
bőrápolószerekkel nem kezeitek. A felragasztás he
lyét váltogatni kell. Azonos bőrterületet csak néhány 
nap múlva szabad újra használni. Ritka esetben, 
amennyiben a tapasz leesik, másikkal kell pótolni, új 
helyre .ragasztva. A leadolt hatóanyag mennyiség 
arányos a tapasz nagyságával, Igy szükség eselén 
a tapasz felezhető. 
o Mellékhatás 

A kezelés kezdetén gyakran fejfájás (Hnitrát fej
fájás") jelentkezik, mely az adagtól függö, de a ke
zelés folytatása során néhány nap alatt megszúnik 
(egyes esetben ollóval kettévágott fél tapasszal le
het kezdeni a kezelést). Néha az elsó alkalmazáskor 
vagy az adag emelésekor vérnyomásesés és/vagy 
orthostetikus hypotonia, mely pulzusszám emelke-



déssel, kábultsággal, szédüléssel, gyengeségér
zéssel társulhat. Ritkán hányinger, hányás. A ta
pasz alkalmazási helyén esetenként bőrpír, viszke
téssei vagy anélkül és égő érzés keletkezhet 
Egyedi esetekben exfoliativ dermatitis. Ritkán aller
giás kantakt dermatitis. Előfordulhat collapsus, al
kalmanként bradycardiás szívritmuszavarokkal, 
syncope. Egyedi esetekben a fokozott vérnyomás
esés súlyosbíthatja az angina pectoris tüneteit. 
Tolerancia kialakulását, valamint más nitrátszár
mazékokkal szembeni kereszttolerancia kialakulá
sát is leírták. Haemodinamikai hatás csökkenését 
folyamatos alkalmazás mellett már 24 órán belül is 
megfigyelték. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyéb értágítókkal, vérnyomáscsökkentőkkel, ~
blockolókkal, kalcium-antagonistákkal, neurolep
ticumokkal vagy triciklikus antidepresszánsokkal va
ló egyidejű alkalmazás, valamint az alkoholfogyasz
tás erősítheti vérnyomáscsökkentő hatását. Szerves 
nitrátvegyületekkel (pl. isosorbid mana-, ill. dinitrát) 
előzetesen kezelt betegeknél a Deponit magasabb 
adagja váihat szükségessé a kellő haemodinamikai 
hatás eléréséhez. 

Oihidroergotamin (OHE) egyidejű adása eselén 
a tapasz a DHE vérszintjét emelheti és így annak 
vérnyomásnövelő hatását fokozhatja. 

Heparinnal együtt adagolva a heparin hatása 
gyengülhet. 
e Figyelmeztetés 

A készítmény akut angina pectoris roham keze
lésére nem alkalmas. 

Más nitrátkészítményekhez hasonlóan a nitrogli
cerint is fokozatosan kell elvonni és átfedő kezelést 
kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor tartós 
kezelésben részesülö betegeket más gyógyszerre 
állítanak át Cardioversio vagy defibrillatio megkísér
lése esetén, valamint diathermias kezelés előtt a 
Deponit tapaszt el kell távolítani. 

A készitmények alkalmazása során a hypoventíl
lalt alveolaris terület vérátár;;J.mlásának relatív foko
zódása miatt az artériás vér oxigéntartalmának át
meneti csökkenése (hypoxaemia kialakulása) és a 
koszorúérbetegségben szenvedó betegeknél a 
szívizom csökkent átáramlása (ischaemia kialakulá
sa) lehetséges. 

A terápia során gondolni kell arra, hogy a ta
paszmentes időszakokban gyakrabban jelentkez
nek anginas rohamok. Ilyenkor más hatóanyagú 
antianginás kezelés javasolt. 

Csak szigorú orvosi mérlegelés után adható ter
hesség (különösen az első három hónapban) és 
szoptatás idején. 

A tapasz alkalmazásának elsö szakaszában -
egyénenként meghatározandó ideig .,.~járművel ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a 
tilalom mértéke. 
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A tapasz eltávolítása után eldobható. ügyelni 
kell, hogy további alkalmazása {pl. gyermekek által) 
kizárt legyen. 

Túladagolás esetén a mellékhatásoknál leírt tü
netek fokozottan jelentkeznek. A mérgezés fokától 
függóen vérnyomásesés, orthostatikus regu
laciózavarokka!, reflektorikus tachycardia és fejfá
jás, gyengeség_érzés, szédülés, kábultság, flush,. 
hányinger, hányás és hasmenés léphet fel. 

Magas adagoknál cyanosis, légszomj, tachyp
noe. Nagyon magas adagoknál intracranialis nyo
másfokozódás alakul ki, következményes agyi tüne
tekkel. 

Krónikus túladagolás eselén megemelkedett 
methaemoglobin szintet mértek. 

A tapasz eltávo!itásával a hatóanyagnak a szer
vezeibe való bejutása megszúnik. 

Túladagolás kezelése 
Általános teendők: a beteg vízszintes helyzetbe 

hozása, lábak felpolcolása, szűkség esetén a vitalis 
paraméterek követése és korrigálása intenzív ellá
tásban. 

Kifejezett hypotonia és/vagy shock eselén volu
men pótlás szükséges. Kivételes esetekben a kerin
gés helyreállítására noradreiialin és/vagy dopamin 
infundálása szükséges. 

Methaemoglobinaemia súlyossága szerint a kö-
vetkező antidotumok alkalmazhatók: 

-C-vitamin 1 g per os vagynatriumsója iv. 
- metilénkék 1%-os oldatból max. 50 ml iv. 
- toluidinkék kezdetben 2-4 ml/ttkg szigorúan 

iv., ha szükséges többször egy órás időközökben is
mételten 2 ml/ttkg adható. 

-oxigén kezelés, haemodialysis, vércsere. 
Eltartás: 25 °C fölött nem tárolható. 

e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: OGYl-T 4112 (5 tapasz) 

OGYl-T 4113 (10 tapasz) 

OEPRAL tabletta (30x) < . ·. :· •·· .·. 
ALK_ALOIDA .· • <;ATÓ kód::N05A LOt • 

Atípusos neurolepticum, amely elsősorban a 
mezolimbikus dopaminerg rendszerben fejti ki kémi
ai hatását. olyan, farmakológiailag egyedülálló mó
don, hogy szelektíven blokkalja az adott struktúrák 
praesynaptikus auto-, valamint postsynaptikus 0 2 
receptorait Ez a hatása dózisfüggő, azaz kis adag
ban alkalmazva a praesynaptikus úton létrejövő 
dopamin-antagonista, nagy adagban viszont a 
postsynaptikus eredetű dopamin-antagonista hatá
sok túlsúlya alakul ki. A szer klinikailag nagy adag
ban erőteljes antipsychotikus, hallucinolytikus és 
antiautistikus, míg alacsonyabb adagban pedig ak
tiváló és antiemetikus, illetve antivertiginosus hatást 

fejt ki. Sajátos hatásmechanizmusa miatt extrapyra
midalis mellékhatásai enyhék, és az eddigi tapasz
talatok alapján tartós szedése után sem valószínű 
tardív dyskinesia kialakulása. 

A szulpirid hatásterületét jelent a neurolep
ticumok és a tbymolepticumok kózött. 

A tabletta biohasznosulása 27%, bevétele után 
a szérum-csúcskoncentráció elérési ideje 1,5-3 óra, 
a hatóanyag 40%-a kötódik a szérumfehérjékhez, a 
liquor/szérum arány pedig 1/10. Eliminatiója válto
zatlan formában a vesén keresztül történik, a szé
rumfelezési idő 1 O óra. A napi adag 1 %..-e választó
dik ki az anyatejben. 
e Hatóanyag 

200 mg suipiridum tablettánként. 
• Javallat 

1. Kis adagban hányinger, szédülés kivédése: 
- vertebro-basi!aris insufficientiahoz társuló 
vestibularis syndromákban; 
- Meniere-betegségben; 
- heves vegetatív izgalmi tünetekkel jellem-
zett migraine rohamok esetében. 

2. Közepes adagban aktiváló, magatartást re-
guláló céllal: 

- a schizophreniák döntően negatív tünetek
kel jellemzett formáiban és stádiumaiban; 
- encephalopathiához, oligophreinához tár
suló magatartászavarokban; 
-dominálóan gátoltsággal járó depresszív ál
lapotokban~ 

3. Nagy adagban antipsychotikumként; 
- heveny, produktív tünetekkel járó, nem ma
niform psychetikus állapotokban; 
- bármilyen eredetű/akut acut delirium/confu
sio tünetegyüttesben. 

e Ellenjavallat 
A készítmény iránti túlérzékenység. Akut alko

hol-, analgeticum- és psychopharmakon-intoxicatio. 
Epilepsia, primer agitált és agresszív betegek, 
akiknél fennáll a symptoma-provokáció veszélye. 

Cardiovascularis megbetegedések. Súlyos máj
és vesekárcsod ás. 

Phaeochromocytomában (hirtelen tensioki
ugrás). 

Porphyriában (provokatív hatású lehet). 
• Adagolás 

Számos esetben megfelelő adag a napi 
200-300 mg szulpirid (1-1% Oepral tabi.) 2-3 rész
letre elosztva. Esetenként, főleg időseknek elegen
dó lehet napi 150 mg. 

Psychiatriaban szokásos adag 600-1200 mg 
napi adag {3-szor naponta 1-2 tabi.) a kezelés első 
1-3 hetében. Fenntartó adagként gyakran elegendő 
napi 400-600 mg (2-3 tabi.). 

A depressio egyes formáiban, pl. psychogen (ne
urotikus) depressiókban javasolt lépcsőzetesen emel
ni az adagolás! napi 400-600 mg-ig. Azonban gyak
ran, főleg időseknek elegendő napi 150-200 mg. 
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Meniére-syndromában általában a napi adag 
300-400 mg, esetenként azonban elegendő napi 
150-200 mg. 

Gyermekkorban magatartászavarok esetében 5 
mg/ttkg/die (maximum· 300 mg), produktív tünetek
kel járó psychosisokban pedig 1 O mg/ttkg/die (kivé
telesen 15, maximum 20 mg/ttkg/die) adható. 

Mind a felnőttek, mind a gyermekek n~i_.adag
jait - 2-3 részletre elosztva - reggeltól délután 16 
óráig célszerű bevenni, mivel a szulpirid emeli az 
éberség i szintet. zavarja az éjszakai alvást. 
• Mellékhatás 

A gyógyszer mellékhatásai ritkák, reverzibilisek, 
intenzitásuk enyhe. 

Endokrinológiai tünetek: a kezelés leállítását kö
vető reverzibilis hyperprolactinaemia galactor
rhoeához, gynaecomastiához, amenorrhoeahoz, 
impotentiahoz, frigiditáshoz vezethet. 

Súlygyarapodás 
Neurológiai tünetek: sedatio, somnolentia, korai

dyskinesia és extrapyramidalis zavarok, amik syn
thetikus antiparkinson-szerekkel kezelhetők. 

Minden neurolepticum hosszantartó alkalmazá
sa után tardív dyskinesia léphet fel. Szulpirid eseté
ben ez nem valószínű, de nem is kizárt. Ezért a be
tegek utáfelügyelete indokolt. Ha mégis jelentkezne, 
kezelésére anticholinerg antiparkinson-szerek nem 
alkalmasak, mivel vagy hatástalanok, vagy súlyos
bíthatják a tüneteket. 

Nagy adagok mellett toriicollis spactica, oculo
gyriás roham. 

Vegetatív tünetek: szájszárazság, obstipatio, 
orthostatikus hypotonia. 

Psychés tünetek: irritabilitas, anxietas, psycho
motoros lassulás. 
8 Gyógyszerkölcsönhatás 

Alkohollal együtt adva kiszámíthatatlan sedativ 
hatások jelentkeznek. 

Központi idegrendszeri depresszánsokkal 
együtt alkalmazva fokozott sedatiót eredményez. 

L-Oopa készítményekkel kölcsönös antagoniz
mus miatt nem adható együtt. 

Antihypertensivumokkal, különösen ACE-
gátlókkal együtt adva orthostatikus hypotonia ala
kulhat ki. 

Alumínium- és magnézium-hidroxid tartalmú 
antacidok gátolják a szer felszívódását. 
e Figyelmeztetés 

Ha nagy dózisú Oepral kezelés idején bár
mely okból hyperthermia jelentkezik, a gyógyszer 
adását azonnal fel kell függeszteni. A hyperther
mia a malignus neuroleptikus syndromának egyik 
tünete lehet. Idős korban a gyógyszer iránti érzé
kenység növekedhet, -ezért alacsonyabb adagok 
ajánlhatók. 

Vesebetegségben a kiürülés lassulása miatt a 
dózisok csökkentésére van szükség. 



Parkinson~syndromában csak kis adagban, a 
motoros működések állandó ellenőrzése mellett 
szabad alkalmazni. 

Terhesség: Az állatkísérletek és az eddigi ta
pasztalatok tanúsága szerint.a szer nem rendelkezik 
teratagen hatással, terhesség időszakában azon
ban alacsonyabb adagban és lehetőség szerint mi
nél rövidebb ideig szabad adni. A terhesség utolsó 
hónapjában az esetleges atropin-szerú hatások mi
att az adag további csökkentése szükséges. 

Néhány esetben leírt átmeneti extrapyrami
dalis tünetek jelentkezése miatt a szülés után és a 
lactatio idején a csecsemő neurológiai ellenőrzé
se indokolt 

Eltartás: fénytől védve, száraz, hűvös helyen. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3826 

OEPRESSAN 25 mgitablefta'(SOx) . · .. 

BYK ATC köd: Ú)2Ö'801. 

e Hatóanyag 
25 mg díhydralazínum sulfur"1cum tablettánként. 

e Javallat 
Főleg egyéb antihypertensiv szerekkel (béta

receptor-blockolók, salureticumok) kombinálva a 
hypertonia középsúlyos, súlyos és malignus formái, 
veseeredetű és terhességi hypertoniák kezelése. 
e Ellenjavallat 

Coronariasclerosis, akut myocardiális infarctus, 
angina pectoris, súlyos szlvelégtelenség, dihidral
izinnal szembeni túlérzékenység. Kifejezett 
aterosclerosis esetén csak kellő körültekintéssel ad
ható. 
• Adagolás 

Individuális. A kezelést célszerű napi 30-40 mg 
(3-szor Y2 tabi.) adásával kezdeni, majd fokozatosan 
napi 100-150 mg-ra (4-szer 1-1 Y2 tabi.) emelni. A 
napi adag 200mg-ot (8 tabi.) ne haladja meg. 
• Mellékhatás 

Különösen a kezelés elején vagy nagyobb ada
gok esetén fejfájás, szédülés, gyengeségérzés, 
nausea és tachycardia, amelyek maguktól vagy az 
adag csökkentésére megszűnnek. A tachycardia 
béta-blockolók adásával kedvezően befolyásolha
tó. A dihidralazin a vele szemben érzékeny egyé
neken súlyos májszövetkárosodást okozhat, mely 
megjelenésében az akut virushepatitisre emlékez~ 
tet. 

E súlyos kórkép megelőzése érdekében célsze
rű a dihidralazinnal kezeltek GOT-, GPT- és szérum
bilirubin-értékeinek havonkénti ellenőrzése. 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

A gyártó adatot nem közölt 
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• Figyelmeztetés 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénen

ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Eltartás: légmentesen. 
• Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: K - 996 

IJÉPI'nöol.. injekció (Sx.1:rnl) ·· ··. ··• • 

l .f'íSHTER ......... , •..•••• 

Difenilheptan származék. Hatásspectruma lé
nyegében a martinhoz hasonlítható. Fő terápiás ha
tása a fájdalomcsillapítás, de jótékony sedativum is. 
Más opiatok elvonási tüneteit tartósan szupprimálja. 
Gyógyszerfüggőség, i!letve abstinentia syndroma 
lassabban alakul ki, opiatokhoz képest kevésbé sú
lyos tüneteket okoz. 

Csökkenti a corticalis lebeny érzékenységét, gá
tolja az idefutó thalamo-corticalis pályák ingerület
vezetését, a polisynaptikus transzmissziót, csökken
ti a perifériás fájdalomérző recepiorök ingerlékeny
ségét. Az agytörzsre is gátló hatást gyakorol (seda
tiv), a nyúltvelői vegetatív központok, különösen a 
légző- és köhögési központ ingerlékenységét csök
kenti. 
e Hatóanyag 

10 mg methadonium chioratum (1 ml) ampullán
ként. 
• Javallat 

Fájdalomcsillapítás. (Egyenletes, elnyújtott ha
tás elérésére, krónikus fájdalomcsillapításra elsó
sorban az orális alkalmazás javallt.) 
e Ellenjavallat 

A légzőközpont depressziójával járó állapotok, 
intracranialis nyomásfokozódás. Terhesség. Gyer
mekkor. 
o Adagolás 

A fájdalom erőssége és az egyéni reakció alap
ján az adag individuális. Átlagos adagja felnőttek
nek naponta: 1-2-szer 1 amp.sc vagy im. 
• Mellékhatás 

Légzésdepresszió (az adagtól függően először 
a légzésszám, majd a légzési volumen is csökken), 
bradycardia, a keringés depressziója. Euphória. 
Pruritus, szájszárazság. Vizeletretenció, székreke
dés, epeutak fokozott görcskészsége. Sedatio, 
gyengeség, szédülés, tájékózódási zavar Csökkent 
libidó. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
-MAO-gátlókkal (növeli a toxicitás!). 

Óvatosan adható: 
- a központi idegrendszer depresszánsaival, 

major tranquillánsokkal, sedatohypnoticumokkal, tri
ciklikus antidepresszánsokkal, a_lkohollal (hatását 
de a légzés.depressziót is fokozhatják)~ 

- penlazacin illetve rifampicin adásakor megvo
nási tünetek léphetnek fel. 
e FigyelmeztetéS 

Asthmás roham, krónikus légúti elzáródás vagy 
cor pulmonale esetén óvatosan adagolandó. Mor
finhoz hasonló dependenciát okoz, alkalmazását fo
kozottan kell mérlegelni. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesit
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár~ 
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos! 

Alkalmazásának, ill hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: <:?<:?V 
8 Törzskönyvi szám: Tsz.: 2825 

DEPRIDOL·tabl.etta(jOx) 

EXTRACTLIM PHA~MA 

Difenilheptan származék. Hatásspectruma lé
nyegében a martinhoz hasonlítható. Fó terápiás ha
tása a fájdalomcsillapítás, de jótékony sedativum is. 
Más opiatok elvonási tüneteit tartósan szuprimálja. 
Gyógyszerfüggőség, ille(ve abstinentia syndroma 
lassabban alakul ki, opiatokhoz képest kevésbé sú
lyos tüneteket okoz. 

Csökkenti a corticalis lebeny érzékenységét, gá
tolja az idefutó thalamo-corticalis Pályák ingerület
vezetését, a polisynapticus transzmissziót, csök
kenti a perifériás fájdalomérző receptorok ingerlé
kenységét. Az agytörzsre is gátló hatást gyakorol 
(sedativ), a nyúltvelői vegetatív központok, különö
sen a légző- és köhögési központ inger!ékenységét 
csökkenti. Per os jól sz(vódik fel, plazmafelezési ide
je 15 óra. Dependentia későbben fejlődik ki. mint 
morfinnal. · 
• Hatóanyag 

5 mg methadonium chioratum tablettánként. 
• Javallat 

Fájdalomcsillapítás. 
G Ellenjavallat 

A légzőközpont depressziójával járó állapotok, 
intracranialis nyomásfokozódás. Terhesség. Gyer
mekkor. 
e Adagolás 

A fájdalom erőssége és az egyéni reakció alap
ján az adag individuális. Átlagos adagja felnőttek
nek naponta: 1-3-szor 1 tabletta. 
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• Mellékhatás 
Légzésdepresszió (az adagtól függően először 

a légzésszám, majd a légzési volumen is csökken), 
bradycardia, a keringés depressziója. Euphória. 
Pruritus, szájszárazság. Vizeletretenció, székreke
dés, epeutak fokozott görcskészsége. Sedatio, 
gyengeség, szédülés, tájékózódási zavar Csökkent 
libidó. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
-MAO-gátlókkal (növeli a toxicitás!). 
Óvatosan adható: 
- a központi idegrendszer depresszánsaival, 

major tranguillánsokkal, sedatohypnoticumokkal, tri
ciklikus antidepresszánsokkal, alkohollal {hatását 
de a légzésdepressziói is fokozhatják): 

- penlazacin illetve rifampicin adásakor a meta
don terápiás vérszintje csökken ( megvonási tünetek 
léphetnek fel). 
e Figyelmeztetés 

Asthmás roham, krónikus légúti elzáródás vagy 
cor pulmonale esetén óvatosan adagolandó. Mar
tinhoz hasonló dependenciát okoz, alkalmazását fo
kozottan kell mérlegelni és ellenőrizni. 

Tartós alkalmazás esetén a kifejlődő tolerancia 
miatt a dózis emelésére, ilf. a gyógyszer cseréjére 
kényszerülhetOnk. 

MAO-bénító szedése után legalább 2 hét szüne
tet kell tartani a metadon adása elött. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos! 

Alkalmazásának. ill hatásának tartam·a alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: G? G? V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2826 

• Hatóanyag 
15,2 mg pyoktaninum aureum, 36 mg hydrar

gyrum chioratum amidatum, 36 mg dihydrar
gyrum dichloratum mite, 36 mg hydrargyrum 
oxyda(um flavum, 112 mg zincum oxydatum, 376 
mg bismuthum subnitricum (10 g-os) szóródobo
zonként. 
• Javallat 

Baktériumok által okozott bőrfertőzések, decubi
tus, ulcus cruris. 
• Ellenjavallat 

Higanytúlérzékenység. 



e Adagolás 
Naponta 1-2-szer a seb megtisztítása után a 

sebre hinteni és- szükség szerint- steril fedőkötést 
alkalmazni. 
e Mellékhatás 

Helyi gyulladás, bőrkiütés. viszketés, (higanytúl
érzékenységre utaló tünetek). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Nagy felületre és tartósan alkalmazva számolni 
kell a higany felszívódásávaL 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 200 

DERIVIAZIN.I<rem(5tJ g; iso gf · .... 
LEKIPOP PHARMA 

Főleg az égési sebek fertózódését okozó. követ
kező baktériumokra hat: Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa. Staphyfococcus aureus, 
Proteus és Klebsiella fajok, valamint néhány gomba
fajra pl. Candida albicans. A lassan felszabaduló 
ezüstion kötődik a baktérium sejtben a DNS-hez, 
megakadályozza a kórokozósejt növekedését és 
szaporodását A szisztémásan adott szerekkel el
lentétben hatóanyaga bejut az elhalt szövetbe és az 
izzadmányba. A bőr és a subcután szövet sejtjeit 
nem károsítja. 
• Hatóanyag 

1,0 g sulfadiazinum argenticum 100 g hidrofil 
krémalapanyagban. 
e Javallat 

Égési sebek és más bőrsérülések {pl. felfekvé
ses fekélyek, mély és/vagy szennyezett sebek) fer
tőződésének megelőzése illetve kezelése. 
o Ellenjavallat 

Koraszülött és újszülött csecsembk kezelése 
magicterus veszélye miatt. 
e Adagolás 

Az égési seb mélységének mégállapítáSa után 
azonnal meg kell kezdeni a kezelést. A sebet rend
szerint naponta egyszer, súlyosabb sebeknél több
ször, 2-4 mm vastagon kell bekenni. legjobb a kré
met steril gézre kenni és ezt a sebre helyezni. A 
krém felkenhető steril lapátkávaJ vagy steril kesztyű
vel is. 

Minden kezelés előtt a régi krémet és sebvála
dékot amely a kezelés során bőséges, gennyhez 
hasonló színú, de aszeptikus, vízsugárral vagy anti
szeptikus eszközzel el kelJ távolítani. 

A lelszini égési sebek gyógykezeléSe a sérülés
től függően·néhány naptól Jegtovább egy hónapig 
tart. Ha egyhavi kezelés nem elegendő, mútéti be
avatkozás szükséges. 
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o Mellékhatás 
Allergiás reakciók. 

o Gyógyszerkölcsönhatás 
A gyártó adatot nem közölt 

o Figyelmeztetés 
Terhességben csak a kockázatihaszon gondos 

mérlegelésével adható, a magzati károsodás veszé
lye miatt. 

Nagy területen tartósan alkalmazva a szérum 
szulfonamid koncentrációja elérheti a szisztémás 
kezelés értékét Ilyenkor ajánlatos a fehérvérsejt
szám e!lenórzése esetleges leukopenia veszélye 
miatt. · 

Máj- és vesekárosodás esetén óvatosan kell al
kalmazni. 

Gyermekeknél az első napokban fellépő hőmér
sékletemelkedés általában nem indokolja a kezelés 
megszakítását. 

Glul<.oz-6-foszfát dehidrOgenáz deficit esetén 
hemolízis léphel fel. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + Vn 
o Törzskönyvi szám: K - 1249 

'DERMŐFoJ'li'E;i<~ll~&>i)I~5,~j'i''' ' · 
bERMöf'o!ií'E<RreÍTí''(25g)<:> ··• .. ·•· ... 

A kicbetazol propionál igen aktív és küfönösen 
rezisztens dermalózisok rövid periódusokban törté
nő kezelésére alkalmas kortikoszteroid. 
o Hatóanyag 

0,0125 elobelasolum propionicum 25 g hidrofil 
típusú krémalapanyagban. 0,0125 g elobetasolum 
propionicum 25 g vazelin típusú kenőcs alap
anyagban. 
e Javallat 

Psoriasis {kivéve a kiterjedt plakkos formát), ma
kacs ekzemák, lichen planus, discoid lupus erythe
matosus és más olyan esetek kezelésére, amelyek 
kevésbé aktív szteroid kezelésre nem reagálnak ki
elégítően. 

e Ellenjavallat 
A készítmény anyagaival szembeni túlérzékeny

ség. Aosacea, acne vulgaris, perloralis dermatitis. 
Primer vírusos bórfertőzések (pl. herpes simplex, 
bárányhimlő). Primér gombás bórfertőzések {pl. 
candidias·ls, tinea) és baktérium fertőzések (pl. 
impetigo). Perianalis és genitális pruritus. 

Egy évesnél kisebb gyermekek derrnatosisának 
valamint a pelenka okozta vagy egyéb dermatitis 
kezelésére ellenjavallt 
e Adagolás 

Napi 1-szer vagy 2-szer kis mennyiséget kell a 

beteg felületre kenni. amíg javulás nem mutatkozik. 
A kívánt hatás elérése után a kezelést le kell állítani 
mint más, nagy aktivítás6 ·Szteroidok esetén. Jó! re
agáló betegeknél a javulás néhány napon belül vár
ható. Ha 2-4 héten belül flincs javulás a diagnózist 
revideálni keH. A betegség fellángolásaesetén rövid 
Dermaforte kezelések ismételhetók. Ha folyamatos 
szteroid kezelés szükséges. kisebb hatáserősségű 
szteroid készítményt kell alkalmazni. Nagyon nehe
zen reagáló pl. hiperkeratotikus folyamatok kezelé
sekor a hatás occlusiv kötéssel fokozható. Az éj
szakai occlusiv kötés alkalmazása csak a megfele
iá javulás eléréséig indokolt, a továbbiakban el
hagyható. 
• Mellékhatás 

Mint más helyi kortikoszteroid kezeléseknél 
nagy mennyiségek tartós alkalmazása vagy nagy 
területen végzett kezelés szisztémás abszorpció mi
att mellékvesekéreg suppressziót okozhat. Felnőt
teknél, ha a heti adag 50 g alatt van, a mel!ékvese
kéreg szuppresszió valószínűleg átmeneti és gyor
san normalizálódik, amint a rövid tartamú szteroid 
terápia befejeződik. Ez érvényes a gyermekekre is, 
akiknek az adagja megfelelóen arányosan kisebb a 
felnőttekénéL Occlusiv kötés fokozza a helyi _kor
tikoszteroidok abszorpcióját A csecsemők pe!enká
ja occlusiv kötésnek tekinthető. Nagy aktivitású kor
tikoszteroidokkal végzett tartós és intenzív kezelés 
helyi bór atrophiát, a bór elvékonyodását, striákat. a 
superf1ciális erek tágulását okozhatja, különösen ha 
occlusiv kötéssel vagy hajlatokban alkalmazzák. 

A psoriasis kortikoszteroid kezelése (vagy a ke
zelés elhagyása) ritkán J betegség pustulosus for
máját provokálhatja. 

A Dermaforte általában jól tolerálható, de ha 
mégis túlérzékenységi tünetek mutatkoznak a keze
lést azonnal abba kell hagyni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Figyelmeztetés 

A tartós folyamatos helyi kezelést hacsak lehet 
kerülni kell, különösen csecsemőknél és gyerme
keknél, mivel a mellékvesekéreg szuppresszió 
occlusio nélkül is kialakulhat 

Ha gyermekkorban Vél-gy arcon alkalmazzák, a 
kezelést lehetőleg 5 napra kell korlátozni és occlu
siv kötést sem szabad használni. 

Az arcon sokkal inkább, mint a test egyéb része
in tartós kortikoszteroid kezelés atrófiás elváltozáSt 
okozhat Ezt feltétlenül szem előtt kell tartani, ha 
psoriasist, discai d lupus erythematosus-t. és súlyos 
ekzemát kezelnek. Ha szemhéjon alkalmazzák a 
gyógyszert, vigyázni kell, hogy a szembe ne kerül
jön, mert glaucomát okozhat. 

A helyi kortikoszteroid kezelés psoriasisban 
több ok miatt is kockázatos lehet: elhagyása recidí
vához vezethet, tolerancia fejlődhet ki, kialakulhat 
generalizált pustulosus psoriasis, és a bőr megrom-
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!ott barrier funkciója következtében helyi vagy szisz
témás toxicitás léphet fel. Psoriasisban a gondos el
lenőrző vizsgálatok elengedhetetlenek. Ha a gyulla
dásos területek fertőződtek, megfelelő antimikróbás 
kezelést kell végezni. Ha a fertőzés terjed, a helyi 
kortikoszteroid kezelést meg kell szakítani és szisz
témás antimikróbás kezelést kell végezni. Az occlu
siv kötésnél meglévő meleg, nedves állaRot kedvez 
a bakteriális fertőzésnek, ezért a kÖtésváliásnál a 
bőrt le kell tisztítani. 

A Dermaforte humán terhességben való alkal
mazására nincsenek megfelelő adatok. Helyi kor
tikeszteraid kezelés vemhes állatokban magzati 
rendellenességet pl. szájpad hasadékat és 
intrauterin retardáció! okozhat. Emberi magzat ilyen 
károsodására kicsi az esély. 

Túladagolás: akut túladagolás valószínűsége ki
csi. Krónikus túladagolás vagy helytelen használat 
esetén mellékvesekéreg suppresszió tünetei jelent
kezhetnek és a kezelést fel kell függeszten i. 

Fontos, hogy a bórbetegségek kezelésére mind
ig a megfelelő hatáserősségű kortikoszteroid készít
ményt válassza az orvos. 

A Dermaforte készitmények nem tartalmaznak 
lanolin! vagy parabent 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
o Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3751 {kenőcs) 

Tsz.: 3750 (krém) 

" " "u',".-'," • ' '' "<" '," ' 
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A kicbetazol propionál igen aktív és kü!önösen 
rezisztens derrnatosisak rövid periodusokban törté
nő kezelésére alkalmas kortikosztero'1d. 
e Hatóanyag 

0,05 g elobetasolum propionicum 100 g vazelin 
tipusú kenőcs alapanyagban, 0,05 g elobetasolum 
propionicum 10U g hidrofil típusú krém alapanyag
ban. 
o Javallat 

Psorlasis (kivéve a kiterjedt plakkos formát),ma
kacs ekzemák, lichen planus, discoid lupus erythe
matosus és olyan derrnatosisak kezelésére, ame
lyek kevésbé aktív szteroid kezelésre nem reagál
nak kielégítóen. 
o Ellenjavallat 

A készítmény anyagaival szembeni túlérzékeny
ség. Rosacea, acne vulgaris, perloralis dermatitis. 
Primér vírusos bőrfertőzések (pl. herpes simplex, 
bárányhimlő). Primér gombás bőrfertőzések (pl. 
candidiasis, tinea) és baktérium fertőzések (pl. 



impetigo). Perianalis és genitális pruritus. Egy éves
nél kisebb gyermekek dermatosisának, valamint a 
pelenka okozta vagy egyéb dermatitis kezelésére 
ellenjavallt 
e Adagolás 

Naponta 1-szer vagy 2-szer kis mennyiséget kell 
a beteg felületre kenni, amíg javulás nem mutatko
zik. A kívánt hatás elérése után a kezelést le kell ál
lítan i mint más, nagy aktivitású szteroidok esetén. 
Jól reagáló betegeknél a javulás néhány napon be
lül várható. Ha 2-4 héten belül nincs javulás, a diag
nózist revideálni kell. A betegség fellángolása ese
lén rövid Oermovate kezelések ismételhetök. Ha fo
lyamatos szteroid-kezelés szükséges, kisebb hatás
erósségü szteroid készítményt kell alkalmazni. 

Nagyon nehezen reagáló pl. hyperkeratotikus 
folyamatok kezelésekor a hatás éjszakai occlusív 
kötéssel fokozható. Az occlusív kötés alkalmazása 
csak a megfelelő javulás eléréséig indokolt, a továb
biakban elhagyható. 
e Mellékhatás 

Nagy mennyiségek tartós alkalmazása vagy 
nagy területen végzett kezelés szisztémás abszorp
ció miatt mellékvesekéreg suppressiót okozhat, más 
lokális kortikoszteroidokhoz hasonlóan. 

Felnőtteknél, ha a heti adag 50 g alatt van, a 
mellékvesekéreg suppressio általában átmeneti és 
gyorsan normalizálódik, amint a rövidtartamú szte
roid terápia befejeződik. Ez érvényes a gyermekek
re is, akiknek az adagja megfelelöen arányosan ki
sebb a felnőttekénéL Occlusiv kötés fokozza a helyi 
kortikoszteroidok abszorpcióját A csecsemők pe
lankája occlusiv kötésnek tekinthető. 

Nagy aktivitású kortikoszteroidokkal végzett tar
tós és intenziv kezelés helyi bőr atrophiát, a bór el
vékonyodását, striákat, a superficiális erek tágulá
sát okozhatja, kOlönösen ha occlusiv kötéssel vagy 
hajlatokban alkalmazzák 

A psoriasis kortikoszteroid kezelése (vagy a ke
zelés elhagyása) ritkán a betegség pustulosus for
máját provokálhatja. 

Ha ritkán túlérzékenységi tünetek mutatkoznak, 
a kezelést azonnal abba kell hagyni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A tartós folyamatos helyi kezelést hacsak lehet 
kerülni kell, kOlönösen csecsemőknél és gyerme
keknél, mivel a mellékvesekéreg suppressio occlu
sio nélkül is kialakulhat. 

Ha gyermekkorban vagy arcon alkalmazzák, a 
kezelést lehetőleg 5 napra kell korlátozni és occlu
siv kötést sem szabad használni. 

Az arcon sokkal inkább, mint a test egyéb része
in tartós kortikoszteroid kezelés atrophiás elválto
zást okozhat: ezt különösen psoriasis, discoid lupus 
erythematosus és súlyos ekzema kezetésekor kell fi
gyelembe venni. Ha szernhéjon alkalmazzák a 
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gyógyszert, vigyázni kell, hogy a szembe nem kerül
jön, mert glaucomát oko.z:hat. 

A helyi kortikoszteroid kezelés psoriasisban 
több ok miatt is kockázatos lehet: 

elhagyása recidívához vezethet, tolerancia fej
lódhet ki, kialakulhat generalizált pustulózus psori
asis, és a bőr megromlott barrier funkciója_követ
keztében helyi vagy szisztémás toxicitás léphet fel. 
Psoriasisban a gondos ellenörzó vizsgálatok elen
gedhetetlenek. Ha a gyulladásos területek fertő
ződtek, megfelelő antimikróbás kezelést kell vé
gezni. Ha a fertőzés terjed, a helyi kortikoszteroid 
kezelést meg kell szakítani és· szisztémás 
antimikróbás kezelést kell végezni. Az occ!usiv kö
tésnél meglévő meleg, nedves állapot kedvez a 
bakteriális fertőzésnek, ezért a kötésváltásnál a 
bőrt le kell tisztítani. 

A Dermovate humán terhességben való alkal
mazására nincsenek megfelelő adatok. Helyi kor
tikoszteroid kezelés vemhes állatokban magzati 
rendellenességet pl. szájpad hasadékat és 
intrauterin retardác.iót okozhat. Emberi magzat ilyen 
károsodására kicsi az esély. 

Túladagolás: akut túladagolás valószínűsége ki
csi. Krónikus túladagolás vaQy helytelen használat 
eselén mellékvesekéreg supressio tünetei jelentkez
helnek és a kezelést fel kefl függeszten i. 

Fontos, hogy a bőrbetegségek kezelésére mind
ig a megfelelő hatáserősségű kortikoszteroid készít
ményt válassza az -orvos. 

A Oermovate készítmények nem tartalmaznak 
lanolin! vagy parabent 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1329 (kenőcs) 

K- 1330 (krém) 

Nagy hatáserősségű kortikoszteroid készítmény, 
lokális alkalmazásra. 
e Hatóanyag 

0,05 g elobetasolum propionicum 100 g izo
propil-alkoholos vizes oldatban. 
e Javallat 

A hajas fejbőr psoriasisa és makacs ekzemája. 
A kevésbé aktív szteroidokra nem kielégítően reagá
ló rezisztens derrnatosisak rövid periódusokban tör
ténő kezelése. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. A 
fejbór vírusos, gombás vagy bakteriális fertőzései. 
Egy évné! fiatalabb gyermekek dermatosisai, bele
értve a dermatitist 

• Adagolás 
Reggel és este kis mennyiségű oldatot kell a ha

jas fejbőrre felvinn i, amíg javulás nem mutatkozik. A 
kívánt hatás elérése után a kezelést le kell állítani, 
ahogy más .nagy aktivitású.szteroidok esetében is. 
Exacerbatiók esetén ismételt rövid periódusokban 
végezhetők a kezelések. Ha folyamatos szteroid ke
zelés szükséges, kisebb hatáserősségű készít
ményt kell alkalmazni. 
• Mellékhatás 

Altalában jól tolerálható, de ha túlérzékenységi 
tünetek mutatkoznak, a kezelést abba kell hagyni. 

Mint más lokális kortikoszteroido,k esetében, 
nagy mennyiségek tartós alkalmazása vagy nagy 
területen végzett kezelés- a szisztémás felszívódás 
miatt- a mellékvesekéreg szuppresszióját okozhat
ja. Ennek a valószínűsége nagyobb csecsemökön 
és gyermekeken, illetve occlusiv kötés alkalmazása
kor. Tartós kezelés esetén helyi atrophia el6fordul
hat, különösen occlusiv kötés alkalmazásakor. 
Psoriasisban a kortikoszteroid-kezelés (vagy annak 
elhagyása) ritkán a betegség pustulosus formáját 
provokálhatja. 

A pigmentáció változása és hypertrichosis elő
fordulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

óvakodni kell attól, hogy a szer a szembe kerül
jön! 

A tartós, folyamatos helyi kezelést kerülni kell, 
különösen csecsemők és gyermekek esetében, mi
vel mellékvesekéreg-supo/essio alakulhat ki, occlu
sio nélkül is. 

Másodlagos fertőzés kialakulása esetén a helyi 
kortikoszteroid kezelést abba kell hagyni és meg
felelő szisztémás antimikróbás kezelést kell alkal
mazni. 

A helyi kortikoszteroid-kezelés psoriasisban 
több ok miatt is kockázatos lehet: elhagyása 
recidívához vezethet, tolerancia fejlódhet ki, gene
ralizált pustulosus psoriasis, valamint a bór meg
romlott barrier funkciója következtében helyi vagy 
szisztémás toxicitás léphet fel. Ezért psoriasisban 
a gondos ellenőrző vizsgálatok elengedhetetle
nek. 

Terhességben való alkalmazásának biztonságá
ra nincs elegendő adat. Vemhes állatokban helyi 
kortikoszteroidok alkalmazása magzati rendellenes
séget, pl. szájpadhasadékat és intrauterin retardá
ció! okozhat. Az emberi magzat ilyen károsodására 
kicsi az esély. 

Túladagolás 
Az akut túladagolás valószínűsége csekély. Kró

nikus túladagoláskor vagy helytelen használat ese
lén a mellékvesekéreg suppressiéi tünetei jelentkez
hetnek, ilyenkor a kezelést abba kell hagyni. 
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Fontos. hogy az orvos a bórbetegségek kezelé
sére mindig a megfelelő hatáserősségű kortiko
szteroid készítményt válassza ki. 

A Oermovate oldat megfelelő viszkozitása, vala
mint a palack nyílásának a kiképzése elősegíti a fej
bőrön történő egyszerű és kényelmes alkalmazást. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K-1331 

OESI'ERAL in)ekció(Ülx) · •• • ·•·• .. · .···•··.··.· .. · 

c1sA ·•·· .. · _·- Aitk6d:G():licö., 

e Hatóanyag 
500 mg deferoxaminum porampullánként 

e Javallat 
Terápiás alkalmazás: 
a) Primer {idiopathiás) haemochromatosis. 

Sideroachrestikus anaemiával társuló transzfúziós 
haemosiderosis, Cooley-anaemia, egyéb haemo
lytikus anaemiák, Blackfan-Diamond-anaemia, kU
Iönböz6 eredetű aplastikus anaemiák. Patológiás 
vastúlterheléses májcirrhosis, esszenciális tüdőhe
mosiderosis és porphyria culanea tarda következté
ben. 

b) Akut vasmérgezés. 
Diagnosztikai alkalmazás: A patológiás vasszint 

megállapítása. 
e Ellenjavallat 

Terhesség. 
e Adagolás 

Az ampulla tartalma 5 ml aqua dest.-ben oldan
dó. 

a) Patológiás vastöbblet elimínációja eselén a 
kezelést rendszerint néhány hónapon át kell folytat
ni szünetek közbeiktatásával. 

Az átlagos kezdő adag 1 OOO mg naponta iv. 
cseppinfúzióban 15 mg/ttkg/óra sebességgel, leg
feljebb azonban 80 mg/ttkg/nap mennyiségben 
vagy napi 1-2 ampulla im. 

Fenntartó adagnak rendszerint elegendő 500 
mg im. naponta. 

A terápia tartama alatt eleinte naponta, később 
bizonyos időközönként meg kell határozni a vizelet
be történő vaskiválasztást 

b) Akut vasmérgezésben általában nagyobb 
adag szükséges mind orális, mind parenterális al
kalmazás esetén. 

Orális alkalmazás: a még fel nem szívódott, gas
trointestinalis traktusban levő vas megkötésére 5-1 O 
g szükséges: 1 ű-20 ampulla tartalmát csapvízben 
fel kell oldani és a beteggel megitatni. 

Parenterá/is alkalmazás: a már felszívódott vas 
eliminálásához 3-12 óránként 1-2 g-ol kell im. be
adni, vagy ha a beteg súlyos (shock) állapotban 
van, 1 g-ot iv. infúzióban. 



c) Diagnosztikai alkalmazás során 500 mg im., 
majd 6 órás periódusban vizeletet kell gyűjteni, és 
meghatározni annak vastartalmát A 6 órás periódus 
alatt történő 1-1,5 mg-os vaskiválasztás a vasház
tartás zavarára utal, az 1,5 mg-nál nagyobb értékek 
pedig feltétlenül patológiásnak tekintendők. 
e Mellékhatás 

Urticaria, exantema. Nagy adag {2-3 mg/nap fe
lett) adása után májsejt-enzimértékek és szérum
kreatinin-szint emelkedést észleltek. 

Az injekció gyors iv. beadása collapsus! okoz
hat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A megnövekedett vaskiválasztás miatt a vizelet 
vörös színú lesz. 

A hosszantartó Desferal-kezelést megelőzően a 
betegnek szemvizsgálaton kell átesni, és idönként a 
kezelés tartama alatt is. 

Ha az oldat enyhén opaleszkál, beadható im.; iv. 
cseppinfúzióban csak tiszta oldat alkalmazható! 

Eltartás: száraz helyen. 
e Megjegyzés: +V Sz 
a Törzskönyvi szám: K - 1065 

DETICÉNE 2oo•mtf injekció · 
(10 x. 200 mg+ 10 x .2o ml) 

RHONE POULENGE/ROGERBELLON • 
ATé"kód::_L01)(802 

A dacarbazin alkilezö hatású cytostaticum. Az 
SH-csoportokra is kölcsönhatást gyakoroló DNS 
szintézist gátló purin analóg. A vérfehérjékhez kötő
dése csekély {5%). 4,5 mg/kg iv. beadás után 6 órá
val a vér koncentrációja nem mérhető. A kiürülés a 
vizelet útján történik, a beadott mennyiség 30%-a 6 
óra, a teljes mennyiség 24 óra alatt eliminálódik. 
e Hatóanyag 

200 mg dacarbazinum porampullánként Oldó
szer: 20 ml aqua d estillata pro injectione. 
e Javallat 

Malignus melanomák, sarcomák, malignus lym
phomák {Hodgkin és non Hodgkin lymphomák kom
binált kezelés formájában). 
e Ellenjavallat 

Dacarbazin-túlérzékenység. Terhesség, szopta
tás. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénás infúzióban 150-200.ml 5%
os glukoz, vagy 0,9%-os konyhaSó oldattal hígítva 
alkalmazható a porampullának az oldószerben (20 
ml aqua destillala pro injectione) történő feloldását 
követően. 

Az. infúzlós oldat elkészítése után az alkalmazást 
haladéktalanul meg kell kezdeni és az alkalmazás 
ideje alatt az infúziós palackat és szereléket fényvé
dő burkolattal kell ellátni {a készítmény különlege
sen erős fényérzékenysége miatt). 

Manaterápiában alkalmazva naponta 150-250 
mgfm2, kombinált terápiában 100 mg/m2 5 napig. A 
kezelés utolsó napjától számítva 21 nap szünet köz
beiktatása után kezdhető el a következő kezelés. 
e Mellékhatás 

Gyakran emésztési zavarok, anorexia, nausea, 
hányás, székrekedés, ami általában az első alkal
mazás után jelentkezik. A kúra 2-3. hetében az al
kalmazott dózistól függö mértékú leukopenia, 
thrombocytopenia. lnfluenzaszerú tonetek: gyenge
ség, izomfájdalom, fejfájás, láz. A beadás helyén 
fájdalom. Ritkán mélyvénák thrombosisa, hepato
cellularis necrosis, anaphylaxiás shock, erythemás 
és urticariás bőrreakciók. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A kúra ideje alatt és után a vérképző rendszer 
rendszeres ellenőrzése szűkséges. 
~ A készítmény bórrel való erintkezését és szembe 
jutását kerülni kell. 

Eltartás: fénytól védve, szabahőmérsékleten 
{25 OC alatt). 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1289 

Vénaionizáló és érhálózat védő hatását a vénás 
rendszeren fejti kL Gátolja a vénák tágulását és 
csökkenti a vénás pangást. A mikrocirculatiós 'terü
letén normalizálja a hajszálerek áteresztőképesség
ét és erősíti a capillaris ellenállást. Farmakológiai 
aktivitáSát kettős vak klinikai vizsgálatokkal igazol
ták a gyógyszernek a vénás pletismographia para
métereire {vénás kapacitás, tágulékonyság, kiürülé
si i dó) kifejtett hatása alapján. Megállapították, hogy 
a gyógyszer fokozza a vénás tónust és csökkenti a 
vénák kiürülési idejét. Vizsgálatokkal igazolták, hogy 
a capillaris fragilitás fennállása esetén a gyógyszer 
fokozza a hajszálerek ellenállását. 

Felezési ideje 11 óra. Kiűrűlése főként a széklet
tel, kb. 14%-ban a vizelettel történik. 
e Hatóanyag 
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450 mg diosmin és 50 mg hesperidin filmbevo
nalú tablettánként. 
e Javallat 

Az alsó végtagok krónikus vénás elégtelenségé
nek mind organikus, mind funkcionális formájában, 
az alábbi esetekben: 

- feszülés, nehézség érzés; 
-fájdalom; 
- éjszakai lábikra görcsök; 
- haemorrhoidális vénák betegségei. 

• Ellenjavallat 
A készítménynek anyatejben való kiválasztódá

sáról nincs kellő adat. Ezért szoptatás alatt a gyógy
szer adását kerülni kell. 
• Adagolás 

Napi 2 tabletta, elosztva délben és este 1~ 1 tab
letta, étkezés közben. 

Haemorrhoidális krizis eselén 4 napon keresztül 
napi 6 tabletta, majd további 3 napon keresztül na
pi 4 tabletta. 
• Mellékhatás 

Ritkán előforduló enyhe gastrointestinalis és 
neurovegetatív panaszok, melyek nem teszik a ke
zelés leá!lítását szükségessé. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C közótt). 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K ~ 1609 

Erős gyulladásgátló, exsudatiót csökkentő és 
antiallergiás hatású glükokortikoidot {dexameta
zont), továbbá Gram-negatív és részben Gram-poz
itív mikroorganizmusok é~gyes actinomycesekkel 
szemben erős bakteriostaticus, ill. baktericid hatású 
antibiotikumot {neomycint) tartalmazó spray. 
• Hatóanyag 

4,5 mg dexamethasonum, 22,5 mg neomycin'r
um sulfuricum {40 g) palackonként 
• Javallat 

Allergiás derrnatosis {gyermekkori ekzema, kan
takt ekzema, foglalkozási ekzema, másodiagos al
lergia). Seborrhoeás derrnatosis {acne vulgaris, 
acne rosacea, seborrhoeás ekzema). Rtg-sugár 
vagy elektrocoagulatio okozta dermatitis. 

Staphylococcus eredetQ pyoderma (folliculitis, 
Staphylococcus-impetigo, gyermekkori többszörös 
absceccus, hydradenitis suppurativa). 

Kevert pyoderma {bakterialis eredetú epidermo
dermatitis, erythemo-exsudativ pyoderma, bakte
rialis eredetű intertrigo, ulcus varicasum fertózéses 
szövődményei). 

Égések, fagyások, hólyagos-erosiós nyálkahár
tya-elváltozások. 
e Ellenjavallat 

Vírusfertőzések {pl. herpes simplex, varicelta, 
morbilli, rubeola). Bórtubercutosis. Elsődleges aller
giás tünetek. Perimalis dermatitis. Nem alkalmazha
tó továbbá az orr-garat-nyálkahártyára. 
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• Adagolás 
A kezelendő felületet kb. 15 cm-ról, függólege

sen tartott palackból 1..-3 másodpercig kell perme
tezni. A kezelés naponta - a tünetektól függően -
1--4-szer ismételhető. 

1 mp alatt kb. 40 cm2 felületre 0,075 mg dexam
etazon és 0,375 mg neomycin jut. 
e Mellékhatás 

Gyakori alkalmazása a bőrt kiszá~Tthaij'~· és fe
szülő érzést okozhat (bóratrofia veszélye). A vivö
anyag párolgása folytán helyi hűtő- és enyhe érzés
telenítő hatás jelentkezhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A palack használat előtt felrázandélA permet ne 
jusson a szembe! A permetet belélegezni nem sza
bad. · 

Terhesség és szapiatás időszakában fokozottan 
kerülni kell hosszantartó vagy nagy felülelen történő 
alkalmazását. 

Túlérzékenység eset én a készítmény felvitelét 
azonnal be kell szüntetni. 

Eltartás: fénytől védve, hűvös szobahömérsékle
ten, nyílt lángtól távÓI. 
e Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: K- 819 

Helyi alkalmazásnál a dexamethason számos 
gyulladásos és allergiás bórmegbetegedést kedve
zően befolyásol. Ilyen az atípusos és seborrhoeás-, 
neuro és kontakt-, valamint az ekz8más börgyulla
dás. 

A megbetegedés gyorsan javul, elmúlik a gya
kori bőrviszketegség. 

A kísérö tünetek, mint a pruritus, oedema csök
kennek az elsődleges és másodiagos bakteriális 
fertőzések esetén is. 

A klórhexidinnek erős lokális bakteriosztat"rkus 
és baktericid hatása van, megakadályozza a beteg 
bórfelület bakteriális fertőzését. 

A nandrolon bőrtápláló hatású, kiegyenlíti a 
mitosisgátlást, amely kortikoidszteraidok helyi alkal
mazásánál a normális bőrhámon felléphet, ez a ká
rosított bórszövet gyors helyreállításánál fontosság
gal bírhat. 
e Hatóanyag 

6 mg dexamethasonum, 6 mg nandrolonum 
decanoicum, 150 mg chtorhexidinium chioratum {15 
g) tubusonként. 
e Javallat 

Lokális glukokortikoid terápiára reagáló bőrbe
tegségek. 



e Ellenjavallat 
A bór tuberculosisa és a bór vírusfertőzései (pl. 

herpes simplex, bárányhimlő). 
• Adagolás 

A kenócsöt naponta 1-3-szor vékony rétegben a 
kezelendő bórfelületre kell kenni. A kenőesőt nem 
kell a bőrbe bedörzsölni. Vízzel lemosható. 
e Mellékhatás 

Csak kivételes esetekben {pl. hosszadalmas ke
zeléstől, nagy bórfe\ületen, vagy légmentesen záró 
párakötésnél) léphet fel általános hormonhatás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A kezelést a tünetek eimülása után célszerű 
egyideig folytatni a recidiva megelőzésére. 
Amennyiben akul esetben két héten belül, idült 
megbetegedésekben pedig négy héten belül javu
lás nem mutatkozik, a készítmény további alkalma
zása nem ajánlott, mivel eredmény a későbbiekben 
sem várható. 

A szem betegségeire nem alkalmazható. 
Eltartás: 2-25 °C-on. Fagyasztani tilos. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 757 

·óiiccCONTINUS '6Qmg ré ta r.c! 
tallleita (ssx) ><::/<"::···-/<""::·.c.· 

Aié.~á:~:::~~~*·Atfa: 

Hatóanyaga tartós hatású, orálisan alkalmazha
tó narcoanalgetlcum a dihirdrokodein (DHC) félszin
tetikus ópiumalkaloida. A morfinnal szembeni relatív 
hatáserőssége 0,08-0, 16. Légzésbénító hatása 
equianalgetikus adagokban a martinéhoz közelálló. 
Enyhe obstipatiót is okoz. A kodeinhez hasonlóan 
psychés vagy fizikai dependenciátválthat ki. A DHC 
Conlinus tablettából a hatóanyag felszabadulása el
húzódó, így 12 órán át megfeielő vérszintet biztosít. 
e Hatóanyag 

60 mg dihydrocodeinium hydrogentartaricum (= 
40 mg dihidrokodein bázis) relard tablettánként. 
e Javallat 

Középerős fájdalom csillapítása. 
e Ellenjavallat 

Gyermekar, terhesség, szoptatás. Asthma, 
obstruktív légzőszervi betegségek. 
e Adagolás 

Egyéni, a betegség súlyosságának megfelelően 
Felnőtteknek általában reggel és este 1-:-1 tabletta. 

/dőseknek, továbbá fokozott agynyOmás esetén, 
hypothyreosisban, vese- és májbetegségekben, 
prostatahypertrophiában fokozott figyelem szüksé-
ges és különlegesen alacsony adag adható. · 
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A tablettát egészben, kevés folyadékkal kell le
nyelni. 
e Mellékhatás 

Fáradtság, székrekedés, hányinger, hányás, fej
fájás, szédülés .. nyomásemelkedés az epeutakban, 
vizelet-retentio. Megemelheti a vér prolaktinszintjét. 

Légzészavarban szenv6dő betegeken - sok 
his.ztamin felszabadulása miatt - asthmás rohamot 
~~~~- . 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A DHC potenciálja neurolepticumok, anaes
theticumok, hypnoticumok és sedativumok hatását. 
Gentralis stimulánsokkal egyidejűJeg ·és azok adá
sát követő 14 nap alatt nem alkalmazható, mivel a 
központi idegrendszeri hatást előre nem látható 
mértékben fokozhatja. 

Triciklikus antidepresszívumok a DHC légzés
deprimáló hatását fokozhatják. 

A köhögés elleni gyógyszerek hatását a DHC fo
kozhatja. 
e Figyelmeztetés 

Hosszabb ideig történő alkalmazása gyógy
szerfüggőséghez vezethet. Csak rövid ideig sza
bad alkalmazni, tartós kezelés eselén a kockáza
tok veszélyét gondosan mérlegelni kell. Krónikus 
székrekedés esetén nem szabad hosszú ideig al
kalmazni. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni, valamint szeszes italt fogyasztani tilos. 

Túlad8golásesetén, amennyiben a tabletták be
vétele nem hosszú ideje történt, gyomormosás indo
kolt. Súlyos légzési depresszio 0,4 mg iv. naloxon 
kloriddal (1 amp. Narcantl inj.-val) kezelhetó. Ha 
nem követi a kívánt mértékú légzésfunkciójavulás, 
az adag szükség esetén 2-3 perc után ismételhető. 
A DHC Continus tabletták esetében gondolni kell ar
ra, hogy a bélben a tabiellákból még óránként ·sza
badul fel DHC. 

Eltartás: száraz, fényvédett helyen, szobahő
mérsékleten. 
e MegjegyzéS: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1635 

Dki>.DRESÖN F a<jllö~ú!li25!liíJ. 
• il)jilkci~ (50x)'(1• pcirampulla; 

··s2'ííotain)Júlla}' 
ORGÁNON 

Hatóanyaga, a prednizolon-nátriumszuccinát a 
prednizolon jól oldódó észtere, melynek gyulladás
gátló hatása négyszeres, sóvissztaszító hatása 0,8-
szoros a természetes adenocorticalis hormonhoz, a 

hidrokortizonhoz viszonyítva. Más glükokortikoi
dokhoz hasonlóan, a prednizolonnak is van antial
lergiás, antitoxikus, shock ellenes, lázcsi!lapító és 
immunszuppressiv hatása. A prednizolon felezési 
ideje a piaimában legalább 200 perc, a biológiai fe
lezési ideje 1"2:-36 óra, ezért adagolása könnyen a 
napi fiziológiás ritmushoz igazítható. A készítmény 
szisztémás és lokális kezelésre (iv. im., sc.) 
egyaránt alkalmas. Mivel számos infúziós oldattal 
kompatibilis, intenzív terápiában és sürgősségi be
tegellátásban is alkalmazható. 
• Hatóanyag 

25 mg prednisolonum natrium suecinicum por
ampullánként 

Oldószerampulla: 1 mt injekcióhoz való desztil
lált víz. Tartósítőszert nem tartalmaz. 
e Javallat 

Az injekció alkalmazása indokolt, ha oralis ada
golás neni lehetséges vagy nemkívánatos: 

lmmuno-allergologia: SLE (szisztémás lupus 
erythematodes) akut exacerbatiója, minimális elvál
tozással járó ("minimal change") nephrosis, periar
teritis nodosa, kevert kötőszöveti betegségek, arte
rilis temporalis, anaphylaxia eselén (rendszerint 
epinefrinnel kombinálva), gyógyszer-, illetve vegy
szer iránti túlérzékenységi reakció kezelése, szé
rumbetegség, transzfúziós reakció, méh-, rovar csí
pések, angioneurotikus oedema, súlyos szénanát
ha, Stevens-Johnson-syndroma esetén. 

Rheumatologia: rheumatikus izületi gyulladás 
súlyos eseteiben kiegészítő terápiaként rövid idejü 
alkalmazásra (mind szisztémás, mind helyi·kezelés
re); synovitis, spondylili;J ankylopoetica, polymyal
gia rheumatica, akut rheumás carditis; akut és szub
akut bursitis, synovitis, epicondylitis, tendovaginitis 
eseteiben. 

Endocrinologia: primer és szekunder mellékve
sekéreg-elégtelenség és adrenogenitalis syndroma 
(csak mineralkortikoid terápiával kiegészítve), poly
cystás ovarium syndroma, non-suppurativ thyreoi
ditis, thyreotoxikus krízis esetén; sebészetben sú
lyos stressz vagy trauma okozta csökkent mellékve
sekéreg-funkció esetén. 

Dermatológia: pemphigus és pemphigoidok sú
lyos esetei, exfoliativ és .egyéb súlyos dermatitis 
esetei, sarjadzó gombák által okozott fertőzések, 
erythema multiforme. 

Szemészet: A szem és függelékeinek súlyos, 
akut és krónikus gyulladásai, mint pi. allergiás con
junctivitis, iritis, iridocyclitis, chorioiditis, neuritis n. 
optici, ophthalmia sympatica. 

Gastroenterologia: colitis ulcerosa és enteritis 
regionális eselén a remissio támogatása, krónikus 
heptitis bizonyos esetei (különösen a hyperimmu
nitással járó agresszív formák, oesophagitis corrosi
va, a coeiiacia egyes esetei, eosinophyl gastroen
teritis, ill. enteritis. 

Cardíologia: paricardilis egyes esetei 
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(idiopathiás, postinfarctusos és postcomissuro
tomiás syndroma). 

Pulmonologia: asthmatikus putmanalis 
eosinophilia, allergiás alveo!itis, aspiratiós pneu
monitis, súlyos asthma bronchiale és egyéb nem
specifikus obstruktív tüdőbetegségek, diffúz intersli
ciafis tüdőfolyamatok felnötteken laryngotracheo
bronchitis és az ARDS kiegészítő kezeléseként ful
minans tuberculosis esetén tuborcufostatikus te~ápi
ával kombinálva. 

Haematofogia és onco/ogia: idiopathiás és sze
kunder thrombocytopeniás purpura (csak iv. keze
lés), autoimmun haemolytikus anaemia, idopathiás 
immuno-granulocytopenia (agranulocytosis), akut 
és krónikus lymphoid leukaemia, akut myeloid 
leukaemia (blastos crisis), Hodgkin-kór, nyirokszö
vet és histfocytás szövet egyéb rosszindulatú beteg
ségei, myeloma multiplex, macroglobullnaemia, há
nyáscsillapítóként malignus betegségek kezelésé
nek kiegészítésére, malignus betegségek végstádi
umában palliatív kezelésként 

Neurológia: cerebralis oedema, különösen agy
daganatok, agyi tályogok és idegsebészeti beavat
kozások (utóbbi esetben agyoedema megelőzésére 
is), epilepsiás myoclonusos görcsrohamok eselén 
súlyos anticholinerg (anticholinesterase) terápiára 
és thymectomiára rezisztens myastenia. gravisban, 
akut sclerosis multiplex bizonyos esetei és perlféri
ás neuritis. 

Egyéb: sebészetben gyulladásos oedemák és 
összenővések megelőzése; tuberculotikus eredetű 
meningitis, pericarditis, peritonitis és pleuritis ese
tén (tuberculostaticummal kombinálva), szülés előtt 
az újszülöttkori ROS megelőzésére, súlyos trichi
nosis, rosszindulatú betegségekkel kapcsolatos 
hypercalcaemia, hyper-0-vitaminosis, és idio
pathiás infantilis hypercalcaemia esetén. 

Életveszélyes állapotokban történő alkalmazá
sának ellenjavallata nincs. 
8 Ellenjavallat 

Gyomor- és nyombélfekély, szisztémás gom
bafertőzések, bizonyos vírusfertőzések (pl. varicella 
és herpes genitalis), glaucoma, glükokortikoidok 
iránti túlérzékenység. 

Lokális kezelésesetén ellenjavallt: az érintett te
rület fertőzése, pl. gonorrhoea vagy tuberculosis ál
tal okozott septikus arthritis, bacteraemia és sziszté
más gombafertőzés, ízületi instabilitás, glükokor
tikoidok iránti túlérzékenység 

Terhesség és szoptatás ideje alatt történő biz
tonságos alkalmazására nem áll rendelkezésre ele
gendő adat. 

Állatkísérletekben a glűkokortikoidok magzati 
károsodást okoznak. 

Ha az anya a terhesség idején nagyobb mennyi
ségü glükokortikoidot kapott, az újszülött mellékve
sekéreg-elégtelenség gyanúja miatt gondos megfi
gyelésre szarul. A glükokortikoidok az anyatejben 



kis mennylségben kiválaszlód nak, ezért nagy dózl
sú glükokortikoldokkal történő kezelés Idején a 
szoptatást ajánlatos megszakítani. 
o Adagolás 

Általában a glükokortlkoidok adagolása a keze
lendő állapot súlyosságától és a beteg reagálásától 
függ. Bizonyos esetekben, pl. stress, változó klinikai 
kép, extrém nagy adagok adása válhat szükséges
sé. Ha pár napon belül nem észlelheló javulás, a 
glükokortikoid-kezelés folytatása kívánatos. 

Szisztémás kezelés esetén rendszerint napi egy 
ampulla (25 mg) elegendő. Mihelyst a tünetek eny
hülnek, szaros ellenőrzés mel!ett az adagot csök
kenteni kell, ill. fokozatosan el kell hagyni. Az oralis 
glükokortikoidra történő áttérés eselén eleinte na
ponta, majd másnaponként egy dózis! korán reggel 
kell bevenni. 

Akut, életveszélyes á!lapotban (pl. asthma, ana
phylaxia) nagyobb, akár extrém nagy lv. adagra le
het szükség. 

Helyi kezelés esetén egy 25 mg-os injekció 
rendszerint elégséges. Ha szükséges, az in j. megis
mételhető. Egyes esetekben már 1 G-5 mg egyszeri, 
vagy ismételt adása is elegendő lehet 

Colitis ulcerosa eselén rectalisan 25 mg 120 ml 
fiziológiás sóoldatban feloldva. 

Alkalmazás: A mellékelt oldószert a liofilezett 
porampulla tartalmához kell adni. A feloldott, elké
szített oldat iv., im., sc., valamint helyileg és rectelis 
microclysma formájában adható. Mivel a már felnyi
tott porampulla sterilitás szempontjából biztonságo
san nem zárható le újra, az oldatot elkészítés után 
azonnal fel kell használni. Nagy adagokat ív. injekci
óban lassan, több percen át kell beadni. 

Az ízületbe adott injekciót szigorúan aszeptikus 
körülmények között kel! beadni, mivel a glükokor
tikoidok csökkentik a fertőzéssel szembeni ellenál
lást. 

A Di-Adreson-F-Aquosum 24 órán át nem veszít 
hatásosságából (szobahőmérsékleten, nappali 
fényben) ha az alábbi infúziós oldatokkal hígítjuk: 
0,9%-os nátriumklorid, 5%-os glükóz, dextróz 10%
os, 5%-os sorbitol, Ringer-oldat, Ringer-laktát oldat 
(Hartmann-oldat). 

Ezen infúziók alkalmazása eselén a készítmény 
közvetlenül az infúziós oldalba is fecskendezhető, 
anélkül, hogy kicsapódás! okozna. 

Az alábbi infúziók alkalmazása esetén is kózvet
lenül az infúziós oldalba fecskendezhető a Di
Adreson-F-Aquosum, de ez esetben a 24 órás sta
bilitás nem garantált: 

Rheomacrodex, 10%-os mannitol, Vamin N inf. 
• Mellékhatás 

Rövid idejű, nagydózisú adagolás esetén a tar
tós szisztémás terápiával kapcsolatos mellékhatá
sok nem várhatók. Fennálló gyomor- vagy nyombél
fekély esetleges perforációja és vérzése előfordul
hat. 
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Tartós glükokortikoid terápia eselén a következő 
mellékhatások várhatóak: Endrocrin- és anyagcsere 
zavarok: Cushingoid syndroma, hirsutismus, men
struatios rendellenességek, korai epiphysis
záródás, szekunder adrenocorticalis és pituitaris 
elégtelenség, csökkent g!ükózto!erancia, negatív 
nitrogén- és kalclumegyensúly. 

Folyadék és elektrolitzavarok: nátrium- és 
folyadékretentio, hypertensio, káliumvesztés, 
hypokalaemiás alkalosis. 

Izom-, csonthatások: myopathia, abdominalis 
distensio, osteoporosis, a femur és· a humerus fej 
aseptikus necrosisa. 

Gastrointestinalis hatások: gyomor- és 
nyombélfekély, perforatio és vérzés. Dermatológiai 
hatások: sebgyógyulás zavara, bóratrophia, striák, 
petechiák és ecchymosisok, zúzódások, arcra 
lokalizált erythema, fokozott izzadás, acne. 

Központi idegrendszeri hatások: psychés 
zavarok az euphoriátó! a psychosis tényleges mani
fesztációjáig, convulsiók, gyermekeken pseudotu
mor cerebri (benignus intracranialis nyomás
fokozódás) hányással és papillaoedemávaL 

Szemészeli hatások: Qiaucoma, emelkedett 
szembelnyomás, hátsó subcapsularis cataracta. 

lmmunszupressiv hatások: fertőzésekre való 
fokozottabb hajlam, csökkent reakció az oltásokra 
és bőrtesztekre. 

Túlérzékenységi reakciók, esetenként. 
Helyi meflékhatások: postinjektiós duzzanat és 

az ízűletek Charcot arthropathiára emlékeztető fáj
dalmatlan izületi destructiója, főleg ismételt intraar
ticularis injekció után. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A glükokortikoidok és a következő gyógyszerek, 
illetve hatóanyagok együttes alkalmazása klinikailag 
jelentős kölcsönhatásokat okozhat; 

- diuretikumokkal és/vagy szívglikozidok (a káli
umvesztés fokozódhat, ami a szívglikozidokat szedő 
betegeket veszélyezteti, ugyanis a hypokalaemia 
növeli ezek toxicitását); 

- antidiabeticumok (a glükokortikoidok csökken
tik a glükóztoleranciát így megnövekedhet az 
antidiabetikus gyógyszerek szükséglete); 

- nemszteroid gyulladáscsökkentők (a gastroin
testinalis ulcusok megjelen$se és/vagy súlyossága 
fokozódhat); 

- orális anticoagulansokkal (glükokortikoidok 
módosíthatják a szükséges mennyiséget); 

-aktív vakcinák (a glükokortikoidok csökkentik a 
szervezet immunválaszát, különös figyelemmel kell 
lenni élő vakcina alkalmazása esetén. 

A glükokortikoidok hatékonyságát csökkentik a 
májenziminduktorok (pl. rifampicin, efedrin, barbitu
rátok, fenitoin, fenitein és primidon) együttes alkal
mazás esetén. 

Tartós glükokortikoid-kezelés mellett szalicilá
tokat alkalmazva, a glükokortikoid adag óvatosan 

csökkentendő, mert hirtelen csökkentéskor szali
cilátintoxikáció alakulhat ki. 
e Figyelmeztetés 

Az alábbi betegségek bármelyikében szenvedő 
betegek fokozott megfigyelésre szorulnak: 

- latens vagy manifest szívelégtelenség, vese
múködési zavarok, ·magas vérnyomás vagy migrén, 
mivel a glukokortikoidok folyadék retenciót okozhat
nak; 

-osteoporosis (mivel a glükokortikoidok negatív 
hatást fejtenek ki a Ca-egyensúlyra); 

- kórelőzményben elmebetegség; 
- latens tuberculosis (mivel a glükokortikoidok 

reactivatiót okoznak); 
- bizonyos pa'razita-fertőzések, elsősorban 

amoebiasis; 
- a csontnövekedés időszakában adva 

növekedésben való visszamaradást okozhat, mivel 
a glükokortikoidok huzamos adagoláskor meggyor
síthatják az epiphysisfugák záródását. 

A glükokortikoid terápia nem-specifikus, elfed
heti a betegség tüneteit és jeleit és csökkenti a fer
tőzésekkel szembeni ellenállást. Szükség esetén, 
pl. tuberculosis, ill. a szem vírusos- és gombás fer
tőzései esetén, a glükokortikoid kezelést megfelelő 
antimikróbás kezeléssei kell kiegészíteni. 

Tartós glükokortikoid kezelésben részesülő bete
geken rendszeres szemészeli ellenőrzést szükséges 
(mivel szemnyomás-emelkedés és posterior sub
capsu!aris cataracta alakulhat ki), továbbá a szén
hidrát-anyagcsere is rendszeresen ellenőrizendő. 

Stresszt okozó helyzetek előtt, alatt és közben 
glükokortikoiddal kezelt ~etegeknek szükséges Je
het az adag növelése, illetve azoknál, akik a 
megelőző évben glükokortikoid kezelés részesültek, 
felmerülhet a glükokortikoid terápia folytatása. 

A tartós kezelés befelyezése csak az adag foko
zatos csökkentésével történhet, szigorú orvosi fel
ügyelet mellett, mivel a gyors megvonás a betegség 
akut fellángolását, illetve akut mellékvesekéreg
elégtelenséget eredményezhet. 

A glükokortikoid lokális alkalmazás eselén is ki
válthatnak szisztémás hatásokat. 

Glükokortikoidok parentális beadását követően 
megfigyeltek súlyos allergiás reakció!, mint pL glot
tisoedema, bronchospasmus, különösen allergiás 
anamesis fennállása esetén. Ilyen allergiás reakció
ban a következők ajánlhatók: O, 1-0,5 mg epinefrin 
{adrenalin) iv. lassan beadva, ív. aminofillin és mes
terséges lélegeztetés 

Kortikoszteroidok alkalmazása befolyásolhatjaa 
bizonyos laboratóriumi vizsgálatok eredményeit. 

Túladagolás. Akut parenteralis túladagolás tüne
tei nem ismeretesek. (ÁIIatkísérletekben a predni
zaion akut toxicitása csekély_) 

Eltartás. A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés: + +v 
e Törzskönyvi szám: K- 261 
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A Di-Adreson-F szuszpenziós injekció helyi al
kalmazásra készült prednizolon-késilfinéily.- A be
adás helyén a prednizolon-acetát lassan felszaba
dul a szuszpenzióból és prednizolonná 
hidrolizálódik. Ez a szintetikus vegyület négyszer 
erósebb glükokortikoid (gyutladásgátló) hatással 
rendelkezik, mint a természetes mellékvesekéreg
hormon, a hidrokortizon, míg mineralokortikoid hatá
sa annak csak 0,6-szerese. A helyi hatás rövidde! az 
injekció beadása után kezdődik és mintegy 10 na
pon át tart. 
o Hatóanyag 

125 mg prednisolonum aceticum {5 ml) üvegen
ként, vizes szuszpenzióban (25 mg prednizolon ml
enként). 
e Javallat 

- Rheumás vagy más eredetű izületi panaszok. 
Akut tünetek jelentkezése egy vagy két rheumás 
ízületben, akkor is ha a többi ízület ankylotizálódott. 

- Köszvény akut fellángolása. 
- Periarticularls vagy ínelváltozások, pl. peri-

arthtritis humeroscapularis, bursitis {az exsudatum 
leszivása után), tendovaginitis, "trigger finger", 
Quervain-syndroma vagy Dupuytren-contractura. 

- Ortopédiai korrekciós sebészeli beavatkezá
sok elő- és utókezelése. 

- Alkalmazható lokális terápiaként, ACTH-val 
vagy kortikoszteroidokkal történő szisztémás keze
lés kiegészítésére, amennyiben a fenntartó kezelés 
folyamán nem tapasztalható kielégitő javulás a leg
súlyosabban torzult ízületekben. 

- Lokális kezelésként fenti indíkációkban, ha az 
általános glukokortikoid-terápia ellenjavallt vagy 
nemkívánatos pl. tuberculosis súlyos eseteiben, dia
betesben vagy ulcus esetén, a hatásos legkissebb 
adag ban, nem gyakran alkalmazva. 
• Ellenjavallat 

Fertőzés a kezelés helyszínén, pL septikus 
arthritis, mely gonorrhoeás vagy tuberculotikus ere
detű. Bacteriaemia és szisztémás gombás fertőzés. 
Ízületi instabilitás. Glükokortikoidok és benzilakohol 
iránti túlérzékenység. Újszülött és csecsemőkor 
(lásd Figyelmeztetés). 

Téhesség alatt csak vitalis indikációban alkal
mazható. 

Állatkísérletekben a glükokortikoidok magzati 
károsodást okoznak. Az újszülött gondos megfi
gyelésre szarul mellékvesekéreg-elégtelenség 
gyanúja miatt, ha az anya a terhesség alatt jelen
tős glükokortikoid mennyiséget kapott. Nem is
mert, hogy a lokális alkalmazás jelent-e veszélyt a 
magzatra nézve. 



A glükokortlkoldok kis mennyiségben kiválasz
tódnak az anyatejben, ezért szoptatás Idején csak 
rendkívül indokolt esetben adható, illetve a kezelés 
idején a szoptatást ajánlatos megszakítani. 
e Adagolás 

A Oi-Adreson-F szuszpenzlós injekció kizárólag 
lokálisan alkalmazható. 

Az intraarticularls injekció beadásának szigorú
an aszeptikus körűlmények között ke!l történnie, mi
vel a glükokortlkoidok csökkentik a fertőzéssel 

szembeni ellenállóképességet. Adagja az ízület 
nagyságától függően 10-25 mg. Amennyiben szük
séges a kezelés megismételhető. 

lntraarticularisan az injekciót az izületi folyadék 
1-2 ml-ének Jeszivása után célszerű injiciálni. An
nak érdekében, hogy biztosak lehessünk abban, 
hogy a szuszpenziós injekció biztosan keveredik az 
izületi folyadékkal, ajánlatos a fecskendő dugattyu
ját néhányszor előre-hátra mozgatni. 
e Mellékhatás 

Ritkán túlérzékenységi reakciók. 
A helyi mellékhatások közt az ízűleli fájdalom fel

lobannása, illetve a Charcot arthropathiahoz hason
ló fájdalmatlan izületi destruelio fordulhat elő. Külö
nösen ismételt kezelés során kell mel!ékhatásokkal 
számolni. 

A lokális glükokortikoid-kezelés is kiválthat 
szisztémás reakciókat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Lokális alkalmazás eselén klinikailag jelentős in
terakció nem ismert. Nagy adagban, illetve gyakori 
alkalmazás során figyelembe kell venni, hogy 

- szívglikozidok hatása fokozódhat káliumhiány 
miatt; 

- salureticumok fokozzák a kálium ürülését; 
- antidiabeticumok vércukorcsökkentő hatása 

csökken; 
- cumarin-származékok antlcoagulans hatása 

csökken; 
- barbiturátok, hidantoin, rifampicin a kortikoid~ 

hatást csökkentik; 
- nemszteroid gyulladáscsökkentők, antirheu

maticumok az egyes mellékhatások pl. gastrointesti
nalis vérzés, ulcusképződés veszélyét növelik; 

-aktív immunizálás előtt 8 héten és után 2 héten 
belül adott glükokortikoid az immunizálást megaka
dályozhatja. 
e Figyelmeztetés 

Újszülött- és csecsemőkorban, mivel a benzll
alkohol halálos kimenetelű Gasping-syndromát 
okozhat, kivételesen sem adható (pl. más glükokor
tikoid helyett életveszélyben). 

Túladagolás: Állatkísérletekben a prednizolon 
toxicitása nagyon alacsony. Az akut parenteralis túl
adagolás tünetei nem ismertek. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + + V 
8 Törzskönyvi szám: K- 198 
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·or~I'!E#dl'!ízse(3x21J 
DIANE 35'drazse (21 x) · '· 
séHER1NG ATC kód::-(303H 'B_Ö1,: 

Hatóanyaga a ciproteronacetát erős gesztagéil 
hatású, kompetitív androgén receptor antagonista. 

A hypothalamus-hypophysis-petefészek rend
szerre kifejtett negatív feedback mechanizmussal 
csökkenti az androgén szintézist.. Az ösztrogén 
komponens növeli a nemihormonkötő globulin 
(SSHBG) mennyiségét, ezáltal csökkenti a plazma 
szabad androgén szintjét, mfg az egyéb geszta
génektől eltérően a clprateron acetát nem befolyá
solja azt. A készítmény fogamzásgátló hatással is 
rendelkezik, de ebben az indikációban androgen 
túlsúly vagy az androgének iránti perifériás érzé
kenység fokozódás jelenléte nélkül nem alkalmaz
ható. 

A csökkent androgénszint vagy érzékenység 
gátolja az acne-vel és a seborrhoea-val járó fokozott 
faggyúmirigytermelést, valamint az androgén ere
detű alopeciát és hirsutismusban a káros 
szőrzetképződést. 

A ciproteronacetát és az etinifősztradiol is teljes 
mértékben felszívódik. Mindkét hatóanyag elsősor
ban metabolit formájában választódik ki, a cipro
teronacetát és metabolitja 2 napos felezési idővel 
főként a széklettel, az etinilösztradiol és metabolitja 
pedig 1 napos felezési idővel nagyobb mennyiség
ben a vizelettel eliminálódik. 
e Hatóanyag 

2,00 mg clproteronum aceticum és 0,035 mg 
aethinyloestradiolum drazsénként 
e Javallat 

Nők androgenizációs tünetei: acne súlyosabb 
formái (acne papulopustutosa, acne nodulocystica), 
seborrhoea, enyhe fokú hirsutismus, alopecia 
androgenica. 
e Ellenjavallat 

Terhesség, a májfunkció súlyos zavarai, Du
bin-Johnson és Rotor-szindróma; fennálló vagy kór
előzményben szereplő: súlyos cardiovascularis és 
cerebrovascularis elváltozás, thrombophlebitis, 
thromboemboliás megbetegedések és ezekre való 
hajlam, emlő- vagy endametrium carcinoma, májda
ganat; sarlósejtes anaemia, ismeretlen eredetű hü
velyi vérzés, súlyos hypertonia, súlyos diabetes 
mellitus érszövődményekkel, a méhnyálkahártya el
változásai, lipidanyagcsere zavarok; kórelőzmény
ben szereplőterhességi icterus, terhességi pruritus, 
herpes gestationis, otoclerosis (mely a megelőző 
terhesség/ek folyamán) súlyosbodott. 
• Adagolás 

Naponta 1 drazsé a menstruáció első napjától 
kezdve 21 napon át. Ezt követően 7 napos szünetet 
kell tartani. Az utolsó tabletta bevétele utáni 2-4. 

napon mer;struációszerű vérzés következik. A 7 na
pos szünet utáni 8. napon kell elkezdeni a követke
ző 21 drazsé szedését, akkor is, ha a vérzés még 
nem állt el. 

Az acne·tűneteinek jelentős javulásához 3 hóna
pos kezelés szükséges. A faggyúmirigyek szekréci
ója, a bór zsírosadása általában már hamarabb 
csökken. A hirsutismus tüneteinek mérséklődése 
csak több hónapos kezelés után észlelhető. 

Szúfés vagy abortusz után legkorábban az első 
bifázisos ciklust követő menstruáció 1. napján aján
lott a drazsé szedését elkezdeni. 

Ha a drazsé bevétete elmarad a szokott időben, 
úgy azt 12 órán belül pótolni kell. Az utolsó drazsé 
bevételét követő 36 órán túl már nem megbízható a 
fogamzásgátlás: Az időelőtti vérzés elkerülése miatt 
azonban - az elfelejtett drazsé(k) kihagyásával -
folytatni kell a szedési a megkezdett csomag ból. Ez 
idő alatt egyéb, nem hormonális fogamzásgátló 
módszer alkalmazása javasolt. 
e Mellékhatás 

Hányinger, hányás, fejfájás, mellfeszülés, ét
vágyfokozódás, testsúly- és tibido változások, le
hangoltság, chloasma, köztivérzések, kontaktlencse 
viselési panaszok. Ritkán hepatotoxicitás ( adagfüg
gő és elsősorban nagy adagok alkalmazásakor, ál
talában a kezelés kezdetét követően néhány hónap
pal lép fel), epehólyag megbetegedések, bőrkiütés 
jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- ampicillinnel, klorarilfenikollal, neomicinnel, 

penicillinnel, szulfonamidokkal, tetraciklinekkel, 
dihidroergotaminnal, tra~kvillánsokkal, fenitoinnal 
(szteroid hormon hatáscsökkenés);-

- anticoagulansokkal, kumarin- vagy indandion 
származékokkal (prothrombinidiő-meghatározás és 
szükség eselén az antikoaguláns adagjának módo
sítása válhat szükségessé; 

- triciklikus antidepresszánsokkal, maprotilinnel 
(növekedett biohasznosulásuk, toxicitás veszélye); 

-orális antidiabetlcumokkal, inzulinnal ( adagjuk 
módosítása válhat szükségessé); 

- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkel (hepato
toxicitás fokozódás veszélye). 
e Figyelmeztetés -

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vasi- és nőgyógyászali vizsgálatot (elsősorban vér
nyomásmérés, vizeletcukor meghatározás, májfunk
ció vizsgálat, emlóvizsgálat, citológiai kenet vizsgá
lat) kell végezni a kockázatot jelentő betegségek, ill. 
a terhesség kizárása céljából. 

Vírus hepatitis lezajlása (májparaméterek nor
malizálódása) után kb. 6 hónap múlva alkalmazható 
a készítmény. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges diabe
tes mellitus, hypertonia, varicositas, phlebitis, oto
sclerosis, epilepszia, sleerasis multiplex, chorea 
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minor, intermittáló porphyria, látens tetania, jóindula
tú méhdaganat, endometriosis vagy mastopathia 
esetén. 

A megvonásos vérzés kimaradása esetén a ter
hesség kizárásáig a gyógyszer szedését fel kell füg
geszteni. 

Hosszútávú kezelés eselén félévenkénti orvosi 
ellenőrzés szükséges. . . ·c 

Elhúzódó vagy ismétlődő áttörésEiS vérZéS ese
lén endametrium vizsgálatot kell végezni. Újabb 
vizsgálati adatok szerint a ciproteron acetát nőstény 
patkányokon gócos, esetlegesen praeneoplastikus 
májlaesiók kialakulását idézte elő. Hyen jel!egű hu
man klinikai tapasztalatok ezidáig nincsenek. 

Ösztrogént tartalmazó hormonkészitmények 
szedése eselén megnövekedett a thromboemboliás 
megbetegedések, a cerebralis és myocardia!is in
farctus, a szubarachnoidalis haemorrhagia előfor
dulásának valószínűsége. Ez a kockázat magasabb 
a kor előrehaladtával, de főként dohányzó!<. esetén. 
A gyógyszer alkalmazása alatt ezért a dohányzás 
teljes elhagyása javasolt. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: 
-először fellépő vagy rosszabbodó migrén jelle

gű, vagy szokatlanul erős fejfájások, akut Játászava
rok és érzéskiesések, thrombosis vagy infarktus 
gyanúja esetén. 

-jelentős vérnyomás-emelkedés, icterus, ill. ic
terus nélküli hepatitis, hepatotoxicitásra utaló egyéb 
tünetek, generalizált pruritus jelentkezése, epilep· 
szia, ill. az epilepsziás rohamok gyakoribb előfordu
lása esetén, valamint 

-tervezett mútélek (elötte 6 héttel}, hosszantar
tó immobilizáció (pl. balesetek után) és terhesség 
esetén. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám:K-1499 

Farmakológiai hatása közül kiemelheló a 
simaizo_m-relaxáló hatás, amely erőteljesen érvé
nyesül a bronchiális izomzaton. Stimulálja a 
myocardiumot, a központi idegrendszert, csökkenti 
a peripheriás resistenliát és a vénás nyomást, a 
diuresist fokozza. Gátolja a fasztodiészteráz enzi
met és emiatt emeli a sejtekben a c-AMP szlntet. 
Kúp formában alkalmazva a bronchusspasmussal 
járó roham megelőzésére, ill. megszüntetésére 
használatos. 



• Hatóanyag 
150 mg aminophyllinum tablettánként; 360 mg 

aminophyllinum végbélkúponként 
• Javallat 

Asthma bronchiale, és cardiale, bronchitis asth
matica, arteriascierotikus és hypertoniás eredetú 
keringési zavarok, claudicatio intermittens, decom
penzált vitium, cardialis és nephrogen oedema. 
e Ellenjavallat 

Friss myocardialis infarctus, szívritmuszavarok, 
fekélybetegség. 
• Adagolás 

Felnőtteknek naponta per os 300-600 mg (2-
szer 1-2 tabletta) vagy rektá!isan naponta 360-720 
mg (1-2 kúp). 

Gyermekeknek a tabletta adása 6 éves kor alatt 
kerülendő, 6 év felett 2-szer 75-150mg (2-szer Y2-1 
tabletta) naponta. A kúp adása gyermekeknek nem 
ajánlott. 
• Mellékhatás 

Kipirulás, fejfájás, hányinger, hányás, hasi 
dyscomfort, álmatlanság, palpitatio, rángógörcs, fe
hérje-vérvizelés, idegesség, purpura, gastroin
testinális zavarok, agitáció, convulsio, szorongás, 
dyspnoe, hyperventillatio, hypotonia, collapsus, 
arrhythmiák. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- más teofillin-, ill. purinszármazékkal (váratlan 

reakció! válthat ki); 
- antihypertenzív szerekkel (vérnyomásesést 

okozhat); 
-sympathomimeticumok, egyéb xanthinok pár

huzamos adása texicitását fokozza; 
- H blockolók emelik szérumszintjét; 
-a ~iazepam hatását felfüggesztheti. 

e Figyelmeztetés 
Oliguria esetén csökkentett dózisok adandóak. 

Adagolása folyamán az alvásidő csökkenhet. 
Eltartás: szobahómérsékleten. Végbélkúp: ned

vességtól védve, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 12108 (tabletta) 

Tsz.: 12124 (végbélkúp) 

DIAPHYLL.IN venosurri 4;!1% .. · 
injekció(Sx 5 ml; SOXSllil) 

RICHTER 

Elősegíti a Ca++ ion transzportot a sejt plazmá
ból az ic. térbe, aminek hatására az izomsejt eler
nyed, a bronchusgörcs oldódik, és az-alveolusok 
ventillációja helyre áll. lzomrelaxáló- hatása révén 
megszűnteti a puJmanalis artériák konstrikcióját és 
az átszellözött alveolusok vérellátása javul. Fokozza 
a légzésszámot és a mélységet, ami a vasomotor és 
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vagus központ izgatásának következménye. Direkt 
szivhatása révén favítja a coronaria keringés!. A per
fúziós nyomás emelkedésével növekszik a glomeru
lus filtráció. A Na+ és C!-kiválazstás fokozásával nö
veli a vizelet mennyiségét. 
• Hatóanyag 

240 mg aminophyllinuni (5 ml) ampullánként 
• Javallat 

Asthma cardiale és bronchiale, bronchitis spas
tica, bronchitis chronica, cardialis decompensatio, 
paroxysmalis nocturnalis dyspnoe, effort angina, 
ischaemia talaján kialaku !Q atropin. rezisztens AV
blockok, dipyridamol hatásának felfüggesztése, 
oedemás állapotoK, arteriascierotikus eredetű ce
rebrális keringészavarok, hypertonia microcircu
latiós zavarai, claudicatib ínterrnlttens estén javallt. 
• Ellenjavallat 

Friss myocardinalis infarctus, szivritmuszavarok, 
fekélybetegség. 
• Adagolás 

Naponta 240 mg (1 amp.) kizárólag iv., lassan 
befecskendezve. 
• Mellékhatás 

Kipirulás, fejfájás, hányir>.ger, álmatlanság, palpi
tatio, rángógörcs, fehérje- vérvizelés, idegesség, 
purpura, gastrointestinalis zavarok, agitácio, con
vulsio, szorongás, dyspnoe, hyperventillatio, hypo
tonia, collapsus, arrhythmiák, hirtelen halál. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- más teofillin-, purinszármazékkal (váratlan re

akciót válthat ki); 
- antihypertenzív szerekkel (vérnyomásesést 

okozhat); 
- sympathomimeticumok, egyéb xanthinok pár-

huzamos adása toxicitását fokozza; 
-H blockolók emelik szérumszintjét; 
- a ~iazepam hatását felfüggesztheti; 
- kémiai incompatibilitás a következő vegyüle-

tekkel: cephalotin, chlorpromazin, codein, corti
cotropin, dimenhydrinate, doxapram, dihydralazin, 
egy órán belül adva tetracyclinek, pethidin, pheny
toin, prochlorperazin edysilat, promazin hydrochlo
rid, promethazin hydrochlorid, vancomycin; 

-fizikai incompatibilitás a következő szerekkel: 
adrenalin, aniieridin phosphat, ascorbinsav, chlor
amphenicol, chlortetracyclin, doxyciclin, erythro
mycin, hyaluronidase, levorphanol, methicillin, mor
phin, noradrenalin, novobiocin, nitrofurantoin, 
oxacillin, penicillin lactat, Ringer-lactat, phenobarbi
tal, praeain 24 órán belül, succinylcholin, sulfadiazin 
sulfafurazol, diethanolamin, thiopenton, E-vitamin, 
warfarin sók. 
e Figyelmeztetés 

Terápiás plasmaszintje 5-20 ~-tg/ml. Direkt neuro 
és cardioexcítatiós hatása miatt csak igen lassan 
adható iv. injekcióban. 

Oliguria esetében csökkentett dóziSok adandó-

ak. Adagolása folyamán az alvásidő csökkenhet. 
Extravasálisan, ilL intraarteriafisan súlyos, necro
sisig fokozódó szövetkárosodást okozhat Krónikus 
pitvarfibrillatioban az emboliaveszély miatt adása 
fokozott óvatosságat igényel. labilis vérnyomású 
egyének esetében a vérnyomás kontrolláfása mel· 
lett lassú infúzióban adjuk. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 12102 

DIAPRELtllb!~~'(3"'~:2(ij": . ·. ','~~; •• 
SERVJER ' ·, •• • .ATO'Iiőd:)Í100c!ÍÍb9• 

- :_;,-,--,&_<,-. -<o",,,;,,:-_<;; __ -,, 

A gliklazid vércukorszint-csökkentö hatású 
szulfonilurea származék. Fokozza az inzulinszekré
ciót és erősíti a glukóz iflzulinelválasztást stimuláló 
hatását Fokozza a pancreas-választ. csökkenti a 
táplálékfelvétel és az inzulinelválasztás közötti in
tervallumot, így mérsékli az étkezés utáni hypo
glykaemiát. 

Figyelembe véve a fokozatosan ki<ilakuló hatást 
és felezési időt (12 óra), amely napi 2-szeri adago
lás! tesz Jehetővé, a hypoglykaemia veszélye cse
kélynek tekinthető. 

Állatkísérletekben csökkenti a thrombocyta
aggregáció! és adhézió! az érfalhoz, normalizá!ja az 
endothelialis fibrinolysist és az érfal adrenalin érzé
kenységéta diabetes inzulin- és nem inzulindepen
dens formájában. Klinikai vizsgáfatok során szig
nifikánsan lassította a ns'm proliferatív stádiumban 
levö diabeteses retinopathiát Diabeteses 
nephropatihában a Diaprel alkalmazása nem befo
lyásolja a vesefunkciót. Normális vagy változatlan 
vesefunkció mellett a proteinuria szignifikánsan 
csökken. A g!iklazid gyorsan felszívódik a gastroin
testinalis tractusból. Bevétel után 2-6 órával éri ef a 
maxírnális vérszintet. 94,2%-ban plazmafehérjékhez 
kötódik. 

Átlagos felezési ideje 12 óra. 
Csaknem teljesen metabolizálódik, a beadott 

adag fó metabolitja 2-3%-ban található a plazmá
ban, és nincs hypoglykaerriiás aktivitása, bár hemo
biológiai aktivitása van. Főleg avesén át ürül: keve
sebb mint 1 %-ban változatlan formában a vizeletteL 
e Hatóanyag 

80,0 mg gliclazidum tablettánként. 
• Javallat 

Diabetes {amely pusztán d iétával egyensúlyban 
már nem tartható). 
e Ellenjavallat 

Gyermekkori vagy juvenilis diabetes, súlyos 
ketosis, acidosis, diabeteses praecoma és coma, 
terhesség, súlyos vesekárosodás, súlyos májárta
lom, ismert szulfonamid allergia. 
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• Adagolás 

A gyógyszertétkezés közben ajánlatos bevenni. 
Elhízott cukotbeteg .esetén: átlagos napi adagja 

2-szer 1 tabletta, enyhe diabetes esetén napi 1 tab
letta, súlyos diabetes esetén legieljebb 3 tabletta 
adható. 

A vércukorbeál!ítás nagymértékben függ a test
súlycsökkentéstóL Ha nehezen érhetö el""a"'jó beállf
tás, ellen6riZfli kell, hogy betartja-e a beteg a diétát 
ill. szükség s2eriRt ezen változtatni kell. 

Normát festtömegű cukorbeteg esetén: a keze
lést csak a diéta.kJíra után szabad megkezdeni. Át
lagos napi 8dagja 2-szer 1 tablelta, enyhe diabetes 
esetén napi 1 tabletta, stllycs diabetes esetén max. 
3 tabletta adható. · 

Nagyon nehezen beáJ!ítfla1ó, ill. vélhetőleg 
nagymértékben csökkent im:utinrez.ect.tű cukorbete
geknek inzulin! kell adni. 
e Mellékhatás 

Mucocutan reakciók, kOrot;IQien börvis:zketés, 
bórpfr, urticaria, me ly ek a gyógy.s:rer elhagyása után 
néhány nap alatt megszürmek. Más vércukorcsök
kentő szulfanilureákkal kapcsolatban lekták Lyell
syndroma (allergiás bullosus di!rrnatitis) előfordulá
sát. Bizonyos, (az alapbet~ folytán nehezen ér
tékelhető) gastrointestinalis iavarak, hányinger, há
nyás, gyomorfájdalom, hasmenés, székrekedés. 
(Ezek előfordulása ritkább, ha a .OiaprelJ: étkezés 
közben veszik be.) 

Májártafmak: néhány esetben előfordulhat al
lergiás cholestaticus icterus más vércukorcsök
kentő szulfanilurea szedésekor. Szulfonamid érzé
keny egyénekben igen ritkán felléphetnek általá
ban reverzibilis haematológiai eltérések, mint: 
thrombocytopenia, agranulocytosis vagy \eukope
nia, anaemia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyútt nem adható: 
- Orális mikonazollal {súlyos hypoglykaemia, sót 

coma léphet fel). 
Óvatosan adható együtt: 
- mivel a glikfazid vércukorszint csökkentő ha

lását fokozzák: a nem-szteraid gyuJladásgátlókkal 
{főleg szalicifátokkal), antibakteriális szu!fonami
dokkal, kumarin származékokkal, MAO-inhibit
orokkal, béta-blockolókkal, diazepammal, tetracik
linekkel, perhexilin-maleáttal, Kloramfenikollal, 
klofibráttal; 

- a gliklazid hatását csökkentik: barbiturátokkal; 
szteroidokkal, tiazid diureticumokkal, orális antikon
cipiensekkel (szénhidrát anyagcserét befolyásolják, 
hyperglykaemia alakulhat ki). 
e Figyelmeztetés 

A Diaprel alkalmazásamellett a kalária /szénhid
rát szegény diéta tartandó! 

A kezelés ideje alatt rendszeres anyagcsere-el
lenőrzés szükséges (éhomi és postprandialis vércu
kor, 24 órás vizeletcukor-ürítés). 



Műtét esetén vagy más anyagcsere válto
zást okozó tényező fellépésekor megfontolandó 
inzulin alkalmazása. Az alkohol egyidejü fo
gyasztása hypoglykaemia fellépése míatt kerO
Iendö! 

Mérsékelt vagy súlyos hypoglykaemia, akár esz
méletvesztéssei járó hypog!ykaemia léphet fel: 

~szakszerűtlen terápiás indikáció megállapítás 
esetén, ha a beteg diétával is egyensúlyban tartha
tó volna; 

~véletlen túladagoláskor, kOlönösen időseknél; 
~ ismert, vizsgálatokkal alátámasztott vese

vagy májelégtelenség esetén. 
{Tartós klinikai kipróbálás során a Oiaprel 

alkalmazható volt csökkent vesefunkciójú bete
gek kezelésére is a vesefunkció további romlása 
nélkül.) 

Ajánlatos először a nem-inzulindependens 
diabetes kezelését alacsony szénhidrát- és/vagy 
kaláriatartalmú diétával megkísérelni annak re
ményében, hogy a normális éhomi és post
prandialis vércukorszint kizárólag diétával is el
érhető. 

Figyelmet kell fordítani az életkorra is, ugyanis 
az idősebbek a középkorúakénál magasabb vércu
korszintet is jól tolerálhatják, mégha az diétával nem 
is normalizálható. 

Fokozatosan és óvatosan kell emelni a gyógy
szeradagot a kezelés első napjaiban elenőrizni kell 
az éhomi és postprandialis vércukorszintet, továbbá 
a 24 órás vizeletcukor-űrítést. 

Az adagot változtatni kell: 
- enyhe vagy közepes erősségű hypo

glykaemia tüneteinek felléptekor (izzadás, sápadt
ság, éhezés, tachycardia, hányinger). Először biz
tosítani kell a megfelelő szénhidrátbevitelt, ezután 
korrigálni a diétát vagy a gyógyszeradagot a kivál
tó ok függvényében. Fontolóra kell venni a gyógy
szeradag csökkentését vagy akár a gyógyszer tel
jes elhagyását. 

- súlyos hypoglykaemla eselén lásd a Túlada
golás címú fejezetet. 

- iatrogen hyperglykaemia esetén fokozato
san kell emelni az adagot. Hatástalanság ese
tén mérlegelni kell átmeneti Inzulinkezelés beve
zetését. 

Ha más gyógyszerről Diapreire történik az átállí
tás, elóbb a másik gyógyszert kell elhagyni és csak 
utána lehet bevezetni a Diaprelt. 

Túladagolás: Véletlen vagy szándékos túlada
golás hypoglykaemiát okoz. Súlyos esetekben, tu
datzavar esetén, késedelem nélkül 40%-os hipertó
niás glukóz oldatot kell adni és a beteget kórházba 
kell szállítani. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K - 1564 
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Az illóolaj és a kinin a hörgökben választódik ki, 
ahol enyhén izgaló hatásukkal fokozzák a szekréci
ó!, a csiliászőrök mozgását serkentik, és felületi ak
tivitásuk révén elfolyósitják a váladékot. 
• Hatóanyag 

60 mg chininum anhydricum, 50 mg camphora, 
160 mg mentholum, 0,4 ml aetheroleum eucalypti 
olajos oldatban ampullánként 
e Javallat 

Bronchiectasia, abscessus pulmonls, bronchop
neumonia, bronchitis, laryngitis, rhinitis catarrhalis 
acuta {utóbbi két esetben kizárólag inhalációban). 

Bronchographiás vizsgálatok után a szövódmé
nyek kialakulásának megelőzésére. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, kinin~ vagy mentol túlérzékenység. 
e Adagolás . 

Inhalációs alkalmazás: 20.!..30 cseppet forró víz
be cseppenteni belélegzéshez. 

Parenterális alkalmazás: Felnőtteknek naponta 
1-2-szer 1-4 ml im., 1-3 hétig. 

Gyermekek szokásos adagja: csecsemöknek 
naponta egyszer 0,3 ml, 5 éves korig 0,5 ml, 12 
éves kor"1g 1 ml im. 
• Mellékhatás 

Súlyosabb mellékhatások fellépésére elsősor

ban parenterálls alkalmazás esetén kell számítani. 
Az im. injekció helyén fájdalom, szövetkároso

dás jöhet létre. Előfordulhat fejfájás, hányinger, há
nyás, hasmenés, hasi fájdalom. Kinin-túlérzékeny
ség esetén urticaria. angioneurotikus oedema, asth
más roham, anaemia haemolytica, thrombocytope
nia, mentol túlérzékenységben pedig contact der
matitis, urticaria, kisgyermekeken ritkán spasmus 
glottiolis, collapsus léphet fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- kinintartalma miatt béta-blokkolókkal, digitális~ 
sal való együttadása óvatosságat igényel; 

- fokozhatja a kumarin és a digoxin hatását; 
-a eimelidin felezési idejét növeli; 
-fokozza a trimipramin, imipramin és curare ha-

tását 
- hatását a pyrimethanium fokozza; 
- izrapidin fokozza biológiai aktivitását. 

e Figyelmeztetés 
Óvatosan adandó szív- .és érrendszeri betegsé

gekben, pitvarfibrillatióban, myasthenia gravis-ban 
szenvedó betegeknek. 

A készftményt felnötteknek elsősorban inhaláci
ós formában alkalmazzák, mivel parenterálls adás
kor számos mellékhatás léphet fel, és az effektus 
nem jobb, mint inhalációs alkalmazáskor. 

Kisgyermek inhalációs kezelése nem ajánlott, 
mivel orrba kerülve coflapsust okozhat. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 356 

DIAZEPAM DESITil\110 rTig injekció 
(5 x 2 rnl) 

DESITI N 

Hatóanyaga, a diazepam 1 ,4-benzodiazepin
származék. A benzodiazepin-recepotorokhoz kö
tődve fokozza az inhibiloras neurotranszmitter 
GABA-hatását. Anxiolytikus, hypnotikus, anticonvul~ 
siv és izomrelaxáns hatása van. 
o Hatóanyag 

10 mg díazepamum (2 ml) ampullánként {Se
gédanyagként benzilalkoholt és propilenglikolt is 
tartalmaz.) 
• Javallat 

Akut és krónikus psychés feszültség, nyugtalan
ság és szorongásos állapot tüneti kezelése. 

Sebészeli és diagnosztikus célú beavatkozások 
előkészítésében. 

Status epilepticus. 
Izomtónus-fokozódással járó állapot kezelése. 

• Ellenjavallat 
Nem adható benzodiazepinekkel szembeni túl

érzékenység esetén, tOjábbá myasthenia gravis
ban, ataxiában, glaucomás rohamban {congestiv 
glaucomában) psychosisban, heveny alkoholmér
gezésben, továbbá altaták és fájdalomcsillapítók, 
nyugtatók, antidepresszánsok és lítium által okozott 
mérgezés esetén. Nem adható továbbá súlyos máj
károsodás {pl. cholestasis) és alvási apnoera való 
hajlam eselén sem. 

Csak kivételesen, és akkor is rövid ideig alkal
mazható gyógyszer-, kábítószer-, illetve alkoholfüg
góség eseteiben. 

Újszülötteknek és 6 hónapnál fiatalabb csecse
mőknek nem alkalmazható, kivéve életveszély ese
tén, a szükséges feltételek biztosítása mellett. A 
gyógyszerkészítmény újszűlötteknek, kOlönösen ko
raszülötteknek ~ benzilalkohol tartalma miatt - sem 
alkalmazható. 
• Adagolás 

Individuális. 
Az injekció intravénásan lassan, nagyobb véná

ba fecskendezve, intramusculárisan lassan, mélyen 
valamely nagyobb izomba (egyidejű thrombolytikus 
kezelésesetén fokozott óvatosság!) adható. 

Az ampulla felnyitása: az ampullán látható fehér 
pontot magunk felé fordítva kell az üvegcse fejét le
törni. 
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Az injekciós oldat keverhet ó 5%-os vagy 1 0%-os 
vizes glukózoldattal, ha szűkséges, 6%-os 
Macrodex-szeL 2-5 amp. Diazepam hígításához 
250 ml infúziósoldat alkalmazása célszerű. 

A már bekötött NaCI-oldathoz, NaCl 0,45% + 
glukóz 2,5%-os-, a Ringer-, valamint a Ringerlaktát 
oldathoz - az infúzió! rövid ideig megszakítva - a 
diazepam a szerelék alsó részében·taláWtató tágu
latba, az injekciós kamrába fecskendezve kever
heló. 

A diazepam injekciós oldat más gyógyszerké
szítményekkel ugyanazon fecskendóbe nem szívha
tó össze. 

Idős vagy leromlott állapotú betegeknek, iiletve 
organikus psychosyndromában, keringési és légzé
si elégtelenségben, továbbá károsadott máj- és ve
seműködésű betegeknek alacsonyabb adagok, 
kezdetben csupán napi 2-szer 2,5 mg im. vagy iv. 
Amennyiben az adag emelése szükségessé válik, 
ez csak fokozatosan hajtható végre. Parenterálisan 
az egyszeri adag az 5 mg-ot nem haladhatja meg. 
Ez főleg azon betegekre vonatkozik, akik más, a 
központi idegrendszerre ható gyógyszereket is kap
nak. 

Izgalmi és szorongásos állapotokban, heveny 
görcsrohamban felnőtteknek általában 2-1 O mg i v. 
Szűkség szerint 3-4 óra múlva ismételhető. A be
adás sebessége az 1 mg/perc-et ne haladja meg. 

Amennyiben feltétlenül szűkséges, 1-6 hónapos 
csecsemőnek, továbbá gyermekeknek a betegség 
súlyosságától fűggően 1-2 mg iv. vagy im. Ha feltét
lenül szükséges, az adag 3-4 óra múlva ismételhe
tő, amennyiben más erősebb sedativum alkalmazá
sa nem elónyösebb. 

Status epilepticusban felnőtteknek először 5-10 
mg iv. Ez 10-15 percenként ismételhető, 30 mg 
összmennyiségig. 

5 évnél idősebb gyermekeknek minden 2-5 
percben 1 mg, lassan ív. 10 mg összmeny
nyiségig. Szükség esetén 2-4 óra elteltével meg
ismételhető. 

Mútéti, ill. a/tatási előkészítés, postoperatív 
gyógyszerelés. A beavatkozás előtti esté n 10-20 
mg im. A narcosis-bevezetés előtt 1 órával 1 O mg 
im., illetve a narcosis kezdete előtt 10 perccel5-10 
mg ív.; mútét után 5-10 mg. 
e Mellékhatás 

Fáradtság, álmosság, gyengeség, szédülés, ká
bultság, mozgászavarok (ataxia), nem kívánt mérté
kü nyugtató hatás, megnyúlt reakcióidő, zavartság, 
anterograd amnesisa. 

Ritkán: hányinger, hányás, epigastrialis panasz, 
obstipatio, diarrhoea, sárgaság, vizeletpangás, 
glottis-spasmus, mellkasi fájdalom, fejfájás, vérnyo
máscsökkenés, libido csökkenése, szájszárazság, 
allergiás bőrjelenségek, továbbá légzésdepresszio. 
A légzésdeprimáló hatás kifejezettebb tünetekkel 
jelentkezhet légúti akadály, illetve agyi károsodás 



mellett; túlnyomórészt azonban enyhül a napi adag 
körültekintö, egyénre szabott beállítása után. 

Nagyobb adagok bevétele átmeneti zavarokat 
okozhat, pl. a beszéd meglassúbbodása, articu
latiós zavara, mozgás- és járászavar, kettöslátás, 
nystagmus. Ezenkívül előfordulhatnak ,.paradox" re
akciók, pl. heveny izgalmi állapot, szorongás, alvás
zavar, haflucinatio. Ilyen jelenségek fellépésekor a 
diazepam adását abba kell hagyni. 

Hosszabb ideig naponta alkalmazott diazepam 
hirtelen elhagyása után alvászavar és fokozott álom
tevékenység jelentkezhet. Az eredetinél hevesebb 
farmában térhet vissza a szorongás, feszült lelkiálla
pot, nyugtalanság, izgatottság, malyeknek tünetei 
remegéstől és izzadástól egészen veszélyes testi és 
lelki reakciökig terjedhetnek, úgymint görcsroha
mok, psychetikus tünetegyüttes, delirium. 

A diazepam depedenciát okozhat, ami normál 
adagok mellett is, néhány hét alatt kialakulhat. 

Ritkán a benzilalkohol okozhat túlérzékenységi 
reakciót. Propilénglikolra érzékeny betegen is jelent
kezhet intolerancia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Más, szintén a központi idegrendszerre ható ké
szítményekkel (pl. nyugtatók, altatók, és részben a 
fájdalomcsillapítók) együtt adva egymás hatását 
eröslthetik. Különösen alkohollal a hatások eiöre 
nem látható mértékben változhatnak, illetve erösöd
hetnek. lzomrelaxansok hatását a diazepam erősít
heti. 

Más gyógyszerekkel, például központi hatású 
vérnyomáscsökkentőkkel, bétareceptor-blockolók
kal, anticoagulansokkal tartósan kezelt betegen a 
várható kölcsönhatások milyensége és mértéke elő
re biztonsággal nem itélhető meg. 

Cimetidinnel történő egyidejú alkalmazás esetén 
a diazepam hatása erősödhet és időben megnyúl
hat 
e Figyelmeztetés 

Gyermekek kezelésére diazepam csak kivé
telesen, megfelelóbb szer hiánya eselén jöhet 
sz ó ba. 

A kezelés kezdetén ellenőrizni kell a beteg 
egyedi reakcióit, az esetleges relatív túladagolás tü
neteit. Különösen érvényes ez gyermekek, idős, és 
Jeromlott állapotú betegek, illetve organikus psy
chosyndromában, keringési- és légzési elégtelen
ségben szenvedők, valamint károsadott májmükö
désű betegek esetében. 

Shockos betegnek diazepam csak akkor adha
tó, ha a volumenhiány pótlását már megkezdték. 

Az alkalmazás időtartamát akut kórképek eselén 
lehetőség szerint egyszeri adásra, vagy néhány 
napra kell korlátozni. Hosszabb ideig (1 hétnél to
vább) tartó alkalmazás után a diazepam az adag fo
kozatos csökkentésével hagyható el. Ilyenkor az 
esetleg átmenetileg jelentkező megvonási jelensé
geket figyelemmel kell kísérni. 
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Terhesség időszakában diazepam csak kivéte
lesen, életveszély .esetén adható, bár nem bizonyí
tott, hogy a kezelésben használatos adagoknak em
berben teratogén hatása lenne. 

Tartós alkalmazása a terhesség alatt az újszü
löttben megvonási tünetekhez vezethet. A szül8sve
zetés során nagyobb adagok alkalmazása az újszü
löttben hypothermiát, hypotoniát, enyhe légzési 
adaptációs zavart és gyenge fejlődést ("floppy 
infant syndrome") eredményezhet. 

Fogamzóképes korban lévő nők figyeimét fel kell 
hfvni arra, hogy a dizepam-kezelés ideje alatt bekö
vetkező terhességról a betegnek értesíteni kell orvo
sát, akinek döntenie kell a kezelés folytatásáról, illet
ve félbeszakításáról. 

Szoptatás időszakában nem alkalmazható, mi
vel átmegy az anyatejbe. Amennyiben adása nélkü
lözhetetlen, a csecsemőt el kell választani. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyasztani tilos! 

Eltartás: 25°C alatt, fénytól védve. 
a Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4154 
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A diazepam 1 ,4-benzodiazepin-származék. A 
benzodiazepin receptorokhoz kötődve fokozza az 
inhibiloras neurotranszmitter GABA-hatást. 
Anxiolyticus, hypnotikus, anticonvulsiv és izomre
laxáns hatása van. 
e Hatóanyag 

5 mg, ill. 10 mg diazepamum 2,5 ml (1 tubus) 
benzilalkohol tartalmú oldatban. 
a Javallat 

Status epilepticus. Akut szorongásos, feszült, iz
gatott állapotok akut kezelése. Sebészeli vagy diag
nosztikus célú beavatkozások praemedicatiójaként. 
Fokozott izomtónus, tetanus, eclampsia. 
• Ellenjavallat 

Diazepam és egyéb benzodiazepin-származék 
iránti túlérzékenység. Terhesség és szoptatás idó
szaka. 6 hónapos életkor alatt. Akut alkohol-, altató
szer-, fájdalomcsillapító-, vagy psychofarmakon (pl. 
neurolepticum, antidepresszans, litium) mérgezés. 

Súlyos myastenia gravis. Gyógyszerfüggőség iránti 
hajlam. Cerebellaris vagy spinalis ataxia. 
Glaucoma. Súlyos májbetegség (pl. cholestasisos 
icterus); súlyos krónikus légzöszeivi megbetegedés 
akut rosszabbodása; alvási-apnoe syndroma. 
e Adagolás· 

Individuális. Függ az életkortól, a beteg állapo
tától ill. a betegség súlyosságától. 

Szokásos adagja status epi/epticusban: 
Felnőtteknek rectalisan 5-10 mg diazepam. 

Szükség eselén a kezelés 10-15 perc múlva megis
mételhető, maximum összesen 30 mg-ig. 

Gyermekeknek életkortól és testsúlytól függően 
5-10 mg ractalisan (max. összesen 20 mg-ig).15 kg 
alatti testsúly esetén 5 mg, 15 kg felett 10 mg 
diazepam rectalisan, szükség eselén ú jabb 5, ill. 10 
mg adható. 

A hatás 11-23 percen belül jelentkezik. 
A kezelés szükség esetén 2-4 óra múlva ismé

telhető, 24 órán belül 1-3 alkalommal. 
Akut szorongásos, nyugtalan, izgatott állapotok, 

tetanus, eclampsia esetén: Felnőtteknek ractalisan 
5-10 mg. Szükség esetén az adag 3-4 óra múlva is
mételhető. 

Gyermekeknek 10-15 kg testsúlyra (1-3 éves 
korig) 5 mg rectalisan. 15 kg felett (3 éves kortól) 
2-szer 5 mg vagy 1-szer 1 O mg. Az adag 12 órán
ként- legfeljebb összesen 4 alkalommal -ismétel
hető. Amennyiben feltétlenül szükséges, a kezelés 
kivételesen 3-4 óra múlva is megismételhető. 

Mútéti vagy diagnosztikus beavatkozás, altatás 
praemedicatiójaként, vagy postoperativ állapotban: 
Mütét elötti este 10-20 fT!lJ diazepam rectalisan. Al
tatás előtt 1 órával 10 mg, mútét után 5-10 mg 
diazepam rectalisan. 

Fokozott izomtónus esetén a kezdó napi adag 
10-20 mg rectalisan, többszöri alkalomra elosztva, 
vagy este egyszeri 5-10 mg. Gyermekeknek rend
szerint az alacsonyabb adag elegendő. Amennyi
ben az orális kezelés nem kivitelezhető, a további
akban naponta 5-10 mg rectalisan, kétszeri alka
lomra elosztva. 

50 kg testsúly feletti gyermekeknek általában a 
felnőtt adagot kell alkalmazni. 

Időskorban, keringési vagy légzőszervi megbe
tegedés, továbbá vese- ill. májelégtelenség esetén 
az alacsonyabb adagokat kell alkalmazni. 

A készítmény alkalmazásakor a zárókupak eltá
volítása után a tubus csövének teljes hosszát a vég
béibe kell vezetni és a tubus tartalmát a hüvelykujj 
és a mutatóujj erőteljes nyomásával ki kell üríteni. 
Ezt követöen a tubust összenyomott állapotban kell 
a végbélnyílásból kihúzni. 
a Mellékhatás 

Fáradtságérzés, álmosság, bágyadtság, kábult
ság, megnyúlt reakcióidő, szédülés, fejfájás, ataxia, 
izomgyengeség. Magas adag után hypotensio, lég
zésdepresszió. Túladagolás comátválthat ki. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása kerüfendó: 
- más centrálisan ható gyógyszerrel (pl. psy

chofarmakon, altató, fájdalomcsillapító, anaes
theticum, antihistamin), alkoholla!, izomrelaxánssal 
(a hatást fokozhatja); 

- cimetidinnel és disulfirammal (a hatást fokoz
hatja és ahatástartamot meghosszabbíthatja); 

- feniteinnal (a diazepam metabolizmusát gátol
hatja). 

A diazepam lassú eliminációja miatt a kezelés 
felfüggesztése után is lehet gyógyszerkölcsönha
tásokkal számolni. 
e Figyelmeztetés 

Gyermekeknek a készítmény csak nagyon indo
kolt esetben alkalmazható. 

Újszülötteknek és 6 hónapos kor alatt a készít
mény benzilalkohol tartalma miatt nem alkalmaz
ható. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani! 

Eltartás: 15 °C alatt. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4155 (5 mg) 

OGYI-T: 4156 (10 mg} 

A pinaverin-bromid musculotrop spas-
molyticum. Kalcium antagonista hatású, azaz gá
tolja a kalcium simaizomsejtekbe történő be jutását. 
Nincs anticholinerg hatása, ezért glaucomában 
vagy prostata hypertrophiaban is adható. Nem be
folyásolja a szív- és érrendszer múködését. A gyo
mor-bél traktusból csak kis mennyiségben- <10% 
- szívódik fel. 

A maximális plazmakoncentrációt 1 órán belül 
éri el. Az eliminációs felezési idő kb. másfél óra. Fő
ként a májban metabolizálódik. Proteinhez több mint 
95%-ban kötódik. Klinikai vizsgálatokkal során 
szívglikOzidokkal, antidiabeticumokkal és anticoa
gulánsokkal való interakció nem volt kimutatható. 
• Hatóanyag 

50 mg pinaverinium bromatum filmtablettánként. 
e Javallat 

lrritabilis colon syndromával összefüggö abnor
mális transit és discomfort tüneti kezelése. Biliaris 
dysteinesis okozta görcsös fájdalmak tüneti 
kezelése.- Irrigoscopia előkészítése. 



e Ellenjavallat 
Gyermekkor, terhesség és szoptatás (megfelelő 

tapasztalatok hiányában). 
e Adagolás 

A szokásos adag naponta 3--4-szer 1 tabletta. 
Az adag kivételes esetekben napi 6 tablettára 

emelhető. 
lrrigoscopiához való előkészítéskor a vizsgálat 

előtt az adag 4-6 tabletta egyszeri bevételre /vagy 
a vizsgálatot megelőző 3 nap folyamán a szokásos 
adagban. Idős betegeknél nem szükséges az adag 
csökkentése. 

A tablettákat szétrágás vagy szapogatás nélkül, 
megfelelő mennyiségű folyadékkal (pl. egy pohár 
vízzel) kelilenyelni étkezések közben. Kerülni kell a 
gyógyszer bevételét lefekvés vagy közvetlenül az 
éjszakai elalvás előtt. 
e Mellékhatás 

Ritkán enyhe emésztési zavarok. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1870 

DICLÖFENAC25'STADA 
INTERNATIONAL filmtabíettá·o 
(20x; 50x; 1 oóx} 

DICLOFENAC 50'SlADA 
INTERNATIONAL:Iiirnf<tblétta 
(20x;'50x; 100x) 

DICLOFENAÓ10ÓSTA0AftETARO 
INTERNATIONAL: filmtabl.etta 

(2%50x; 1dOx) ·.· , .. , ... ·· 
DICL:OFENAC 100 ST ADA 

INTERNATIONALvEÍgbélklÍj> 

(10x) . , . . . .. . ... . . , ., ·.• .· .' 
DICLOFÉNAC STA DA N injekció 

(1x 3 rnÍ; 3Y3 rnl; .30 x:3n'll}* 

STADAPHARM 

Nemszteroid gyul!adáscsökkentő, analgeticum és 
lázcsillapító. Mozgásszervi megbetegedésekben 
csökkenti a gyulladásos eredetű fájdalmat, a duzza
natot, az esetleges lázat, javítja a mozgásképességet. 

Hatását a ciklooxigenáz enzim gátlása révén, a 
prosztaglandín-szintézis gátlásán keresztül fejti ki. 
Gátolja a vérlemezkék aggregációját is. 

A filmtabletták gyomorsavrezisztensek, a ható
anyag felszívódása teljes mértékben a vékonybél
ból történik így biztositva a gyomor védelmét 
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A végbélkúp a rectum nyálkahártyájáról gyorsan 
és teljes mártékben felszívódik. 

A plazmakoncentráció az alkalmazott adaggal 
lineáris összefüggést mutat. A plazmacsúcskoncen
tráció a 25 mg-os fi!mtablettából átlag 2 óra, az 50 
mg-os filmtablettából 1-2 óra múlva, a végbélkúp
ból 1 óra múlva érhető e!. 

Relard filmtcibletta alkalmazásakor a maximális 
plazmakoncentráció kb. 3 óra alatt alakul ki és 8 óra 
múlva is jelentás terápiás szintet biztosít. 

Az orálisan beadott hatóanyag 35-70%-a éri el 
változatlan formában a posthepaticus cirkuláció! 
(first pass effektus}. Kb. 30%-a metabolitok formájá
ban az epével választódik ki és a széklettel ürül, 
70%-a a hepatikus metabolizáció (hidrolízis, konju
gáció) után farmakológiailag hatástalan metabolit
ként a vesén keresztül eliminálódik. Plazmafelezési 
idő: kb. 2 óra 
e Hatóanyag 

25 mg, illetve 50 mg diclofenacum natricum fi!m
tablettánként; 100 mg diclofenacum natricum retard 
filmtablettánként; 

100 mg diclofenacum. natricum végbélkúpon-
ként · 

75 mg diclotenacum natricum (3 ml) ampullán
ként. Segédanyagként az amp. tartalmaz 105 mg 
benzilalkohol!, 600 mg propilénglikolt és 3 mg ace
tilciszleint is. 
e Javallat 

Akut és krónikus arthritis, rheumatoid arthritis, 
krónikus polyarthritis, spondylarthritis ankylopoetica 
(Morbus Bechterew) és más gyutladásos
rheumatikus gerincfájdalmak; arthrosis, spondyl
arthrosis; lágyrész rheumatismus, inak, ínhüvelyek 
gyulladásos megbetegedései (bursitis, tenidinitis); 
akut köszvény; posttraumás és postoperativ fájda
lomcsillapítás, gyulladás és duzzanat csökkentése. 
e Ellenjavallat 

- a készfirnény alkotórészeivel szembeni túlér
zékenység; 

- acetilszalicilsav és más nemszteroid gyulla-
dáscsökkentővel szembeni túlérzékenység; 

- vérképzési zavarok, porphyria; 
-gyomor- és nyombélfekély; 
- terhesség (föleg utolsó harmada), szapiatás 

időszaka (lásd Figyelmeztetés). 
6 éves kor alatti gyermekeknek, illetve a Diclofe

nac 100 retard filmtabletta, továbbá a végbélkúp 12 
éves kor alatt a magas hatóanyagtartalom miatt nem 
alkalmazható. 

Különösen gondos orvosi ellenőrzés me/lett al
kalmazható 

-akiknek anamnézisében gyomor-, bél-, pana
szok, gyomor- bélrendszeri fekély jelei vagy bélgyul
ladások (colitis ulcerosa, marbus Crohn) szerepel
tek asthmában, krónikus bronchitisben, obstruktív 
légúti megbetegedésekben, szénanáthában, mivel 
ezek a betegek érzékenyebben reagálnak a nem-

szteroidok potenciális asthmarohamot helyi bőr

vagy nyálkahártyaduzzadást (Quincke-oedema) és 
urticariát kiváltó mel!ékhatására. 

- súlyos hypertoniában; szív- és máj, valamint 
veseelégtelenség esetén, és nagyobb sebészeli 
beavatkozások. után. 

- idősebb korú betegeknek. 
• Adagolás 

Individuális. 
Felnófteknek Az ajánlott napi adag -a betegség 

súlyosságaszerint- 50-150 mg, napi 2-3 adagra 
elosztva. A filmtablettát szélrágás nélkül, étkezés 
előtt (üres gyomorra), bő folyadékkal kell bevenni. 
Célszerű a kezelést napi 50 mg-mal ··kezdeni és 
szükség szerint emelni legfeljebb napi 150 mg-ig. 

Oiclofenac 25 Stada filmtabletta: naponta 2-3-
szar 1-2 filmtabletta. 

Oiclofenac 50 Stada filmtabletta: naponta 1-3-
szor 1 filmtabfetta. 

Diclo!Émac 1 OD Sta da relard filmtabletta: napi 1 
relard filmtabletta. Szükség esetén a napi dózis 150 
mg-ra emelhető, azaz pótlólagosan napi 1 db 50 
mg-os készítménnyel egészíthető ki a kezelés. 

Diclofenac 1 DO Sta da végbélkúp: naponta 1 
kúp, székelés után mélyen bevezetve. Szükség ese
lén a kezelés pótlólag adott 50 mg-os filmtabletta 
adásával egészíthető ki. 

Diclatenac StadaN inj.: akut erős fájdalom ese
lén a napi 1 amp. ajánlott, mélyen intragluetealisan. 

Amennyiben további terápiára van szükség, úgy 
ez orális vagy rectalis adagolással folytatható. A na
pi összdózis legfeljebb 150 mg lehet. 

Gyermekeknek A 25 és az 50 mg-os filmtabl. 
magas hatóanyagtartalmalmiatt 6 éves kor alatt el
lenjavallt. A 100 mg hatóanyagtartalmú retard film
tablettát, valamint a kúpot 12 éves kor alatt nem sza
bad alkalmazni. 

6 éves kortólaz ajánlott napi adag 2 mg/ttkg, na
pi 2-3 részletben elosztva. 
e Mellékhatás 

Gyomor-bélrendszeri panaszok, mint éme.lygés, 
hányás, étvágytalanság, hasmenés, kismértékü 
gyomor-bélrendszeri vérzés, esetenként peptikus 
fekély léphet fel, olykor vérzéssei és perforatióval, 
hasüregi panaszokkal, pl. vérzéses nem specifikus 
colitis, fennálló colitis ulcerüsa exacerbatiója. Köz
ponti idegrendszeri panaszok, mint fejfájás, izgatott
ság, ingerlékenység, fáradtságérzet, álmatlanság, 
szédülés. Egyes esetekben érzékszervi és látási za
varok léptek fel, mint homályos látás vagy kettős
látás, fülzúgás és görcsök. 

Túlérzékenységi reakciók, mint bőrkiütés, bór
viszketés, ritkán urticaria, fénnyel szembeni túlérzé
kenység, mint hólyagos bőrkiütés, ekzema, bőrpír, 

illetve súlyosabb lefolyású bőrreakciók (Stevens 
Johnson syndroma; Lyell-syndroma) egyedi esetek
ben előfordulhatnak. 

Egyes esetekben hajhullásról is beszámoltak. 
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Súlyos túlérzékenységi reakció fellépésekor 
azonnali orvosi segítségre van szükség. Tünetek: 
oedema az arcon, nyelvduzzanat, belső gégefő
oedema a légutak beszűkülésével, légszomj egé
szen az asthmarohamig, erős szívdobogás, vérnyo
másesés egészen a fenyegető shockig. 

Különősen magas vérnyomású betegek Na- és 
vízretendóra való hajlama fokozódhat (perifériás 
oedema). · · --

Egyes esetekben akut veseelégtelenség, hae
maturia vagy vesekárosodás (nephritis, nephrosis
syndroma) valamint kűlönböző· mérlékú májműkö
dési zavar, hepatitis ( sárgasággal vagy anélkül) elő
fordulhat. 

A kezelés folyamán - különösen tartós alkalma
zás eselén - a máj- és vesefunkciói rendszeresen 
etlenőrizni kel!. 

Hosszú idejű terápiában a vérkép rendszeres el
lenőrzése is javasolt, mivel ritkán vérképzési zava
rok (anaemia, leukopenia, thrombocytopenia, agra
nulocytosis) előfordulhatnak. 

A végbélkúp alkalmazásakor lokális reakciók 
léphetnek fel, mint véres nyálkahártyakiválasztódás, 
fájdalmas székelés. 

Az injekció beádásának helyén alkalmanként 
helyi mellékhatásként égő érzés, lokális bőrreakció 
(steril abscessus-képződés, zsírszővetnecrosis) jó
het létre. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- digoxin és litium tartalmú készítményekkel 

(megnöveli azok plazmaszintjét), 
- diureticumokkal és antihypertensivumokkal 

(azok hatását gyengíti), 
~ káliummegtakarító diureticumokkal [hatását fo

kozza, egyidejű adása a K-érték megnövekedésé
hez (hyperkalaemia) vezethet], 

- glukokortikoidokkal vagy más gyulladáscsök
kentőkkel (mellékhatásfokozódás, gyomor-bélvérzé
sek kockázata fokozódik), 

- acet1lszalicilsawal (szérumkoncentráció csök
ken, hatáscsökkenés), 

- ciklosporinnal {a nemszteroid gyulladáscsök
kentők növelhetik a vesetoxicitást). 

Adása metotrexat-kezelés előtt 24 órával, továb
bá a kezelést követően kerülendő, mivel a metotre
xat plazmaszintje megemelkedhet toxikus hatása 
fokozódhat. Bár az eddigi klinikai vizsgálatok szerint 
a diclofenac sem az orális antidlabeticumok, sem 
anticoagulansok hatását nem befolyásolja, óvatos
ságból az egyidejű terápia esetén a kívánt-alvadás
gátló hatás laboratóriumi ellenőrzése javasolt. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazásának tartama alatt rendszeres orvosi 
ellenőrzés szükséges. Idősebb betegeket különő
sen gondosan kell ellenőrizni. 

Terhesség és szoptatás: Bár az eddigi állatkí
sérletek nem bizonyítottak teratogenitásra utaló 



adatokat, nem áll elegendő tapasztalat rendelke
zésre az emberi terhességben történő alkalmazás
ról. Mivel a prosztaglandinszintézis-gátlás befolyása 
a terhességre ezideig tisztázatlan, a készítményt a 
terhesség első hat hónapjában csak az előny/l<ec
kázat arány gondos mérlegelése után szabad alkal
mazni. A terhesség utolsó 3 hónapjában nem adha
tó, a szülési fájdalom gátlásának, a ductus arteria
sus BotalJi korai efzáródásának, az anya és gyermek 
fokozott vérzéshajlamdóságának, és az anyán az 
erősebb oedemaképződés kialakulásának veszélye 
miatt. A hatóanyag kis mennyiségben kiválasztáctik 
az anyatejbe, így a szoptatás ideje alatt alkalmazá
sa lehetőleg kerülendó. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. Alkalmazásának, illetve hatásának tartama 
alatt tilos szeszes.ltalt fogyasztani! 

Túladagolás eselén fokozottan lépnek fel mel
lékhatások, elsősorban központi idegrendszeri (szé
dülés, fejfájás, hyperventillatio, öntudatzavarok, 
gyermekeken myoctonusos görcsök) és gyomor
bélrendszeri (rosszullét; hányás, vérzések), vala
mint előfordulhatnak máj- és vesefunkciózavarok is. 
Speciálls antidoturna nincs, kezelésük tüneti. 

Eltartás. Filmtabletta: nedvességtól védve, szo
bahómérsékleten. Relard filmtabletta, valamint az 
injekció: 25 oc alatt, fénytől védve. Végbélkúp 25 oc 
alatt. 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4192 (25 filmtab
letta). 4193 (50 filmtabletta), 4194 (100 retard film
tabletta), 4195 (100 végbélkúp) 

....... 

••• DICLOFENACAL25111g 
fill11tabletta{20x; 50x;•1 OOJ<) 

DICLOFENAC. AL 50 lll g 
filmtabletta (20x; 50x; 1 OOx) 

DICLOFENA.C AL 75 ITI!J illjekeia 
(1 x 3 1111; 30 x.3 ml) 

AUUD ATC kód:·_MQ1ABOS 
. 

A diclofcnac nemszteroid kémiai szerkezetű 

antiphlogisticum/analgeticum, ami experimentalis 
körülmények között főként a prosztaglandin-szin
tetáz gátlása révén fejti ki hatását. A klinikai gyakor
latban ez a hatásmechanizmus a gyulladásos fájda
lom, duzzanat és láz csökkentésében nyilvánul meg 
e Hatóanyag 

25 mg, ill. 50 mg diclofenacum natricum 7 mm, 
ill. 8 mm átmérőjű világos barnaszínű, bélben oldó
dó filmtablettánként. 
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• Javallat 
Tabletta: Akut arthritis és köszvényes roham. 

Krónikus, elsősorban rheumatoid arthritisek (króni
kus polyarthritis). Spondy!itis ankylopaetica 
(Bechterew-kór) és egyéb gyulladásos gerincbán
talmak. Oegen"erativ ízületi és gerincoszlop-bántal
mak (arthrosisok és spondylarthrosisok) akut szaka
szai. 

Lágyrész-rheumatismus. 
Fájdalmas traumás és postoperativ duzzanatok. 
Az injekciós készítmény javallatát a fenti kórké-

pek akut vagy igen erős fájdalomm?l járó áUapotai 
és a súlyos esetek kezetésének bevezetése képezi. 
• Ellenjavallat 

Ismert diclofenac-túlérzékenység. Túlérzékeny
ség acetilszalicilsawal és más nemszteroid gyulla
dáscsökkentőkkel szemben. Tisztázatlan eredetű 
vérképzési zavarok. Gyomor7 és nyombélfekély. A 
terhesség harmadik trimestere. 6 éven alu!j gyerme
kek. 

Csak az elóny/k:ockázat egyedi, igen alapos or
vosi mérlegelése alapján adhaták a Diclatenac ké
szitmények: a terhesség első és második 
trimesterében, a szoptatás. időszakában, továbbá 
indukálható porphyriában. 

Rendszeres, kűlönlegesen gondos orvosi ellen
rőzést igényelnek a gastrointestinalis fekélyben 
szenvedók, vagy -ha a beteg kórtörténetében gyo
mor-nyombélfekély, béldaganat vagy a belek gyulla
dásos betegsége (colitis ulcerosa, Crohn
betegség) szerepel, valamint a máj- vagy veseelég
telenségben, magasvérnyomásban és/vagy szív
elégtelenségben szenvedó betegek, az idős bete
gek, valamint közvetlenül nagyobb műtétek után lé
vő betegek. 

Csak sürgős orvosi beavatkozásra felkészúlt kö
rülmények közölt adható diclofenac olyan betegek
nek, akik korábban valamilyen nemszteroid gyul
ladásgátló készítményre asthmával, vagy bárrríilyen 
túlérzékenységi tünettel reagáltak, továbbá asth
mában, krónikus obstruktív bronchusszúkító meg
betegedésben, szénanáthában vagy orrnyálkahár
tya-duzzanatban szenvedóknek, miután ők az átla
gosnál gyakrabban reagálnak allergiás tünetekkel a 
nemszteroid gyulladásgátlókra . 
e Adagolás 

Az oralis készítmények napi adagja a betegség 
súlyosságától függően hatóanyagra számítva telnőt
teknek napi 50-150 mg, 2-3 részre elosztva. 

6 éven felüli gyermekek napi adagja 2 mg/ttkg, 
serdülők, ifjak: 1-2 mg/ttkg, 2-3 részre elosztva. 

A gyógyszert étkezés előtt, szélrágás nélkül, bő
séges mennyiségú folyadékkal kell bevenni. 

Az injekciós készítmény csak felnötteknek ad
ható, általában egy alkalommal, a megadott javal
latokban. A 150 mg-os napi legnagyobb adagba 
az injekcióban beadott hatóanyagmennyiség bele
számít. 

e Mellékhatás 
Émelygés, hányás, hasmenés és enyhe gas

trointestinalis vérvesztés, emésztési zavarok, felfu
vódás, hasgörcs, étvágytalanság. 

SúlyosaQb esetben gyomor- és nyombélfekély 
(esetleg vérzéssei és perforalioyal), ritkán véres 
széklet vagy hasmenés is elöfordulhat. Egyes ese
tekben szájnyálkahártya-gyulladást, glossitist, 
oesophagus-laesiót, vastagbélgyul!adást, a Crohn
betegség vagy kifekélyesedó vastagbélgyulladás 
súlyosbadását is észlelték. 

Központi idegrendszeri: Fejfájás, izgatottság, in
gerlékenység, álmatlanság, fáradtság, kábultság és 
szédülés előfordulhat. Elvétve ízérzés- és látásza
var, fülzúgás és átmeneti hallászavar, memóriaza
var, desorientatio, görcsök, szorongás, rémálom, re
megés és depressio léphet fel. 

Bőrtünetek: Allergiás tünetek, mint kiütések, 
viszketés, továbbá hólyagképződés, ekzema, eny
he és súlyosabb bőrvérzések, fényérzékenység 
Igen ritkán súlyosabb lefolyású bórreakció 
(Stevens-Johnson-syndroma; Lyell-syndroma) 
egyedi esetekben előfordulhat. 

Vese-máj: Egyes esetekben akut veseműködési 
zavar, proteinuria, haematuria, interstitialis nephritis, 
nephrotis-syndroma. Különösen magasvérnyomású 
betegek Na- és vízretentiara való hajlama fokozód
hat (peripherialis oedema). 

Ritkán májkárosodást okozhat: májenzimértékek 
növekedése a szérumban, hepatitis (sárgasággal 
vagy anélkül). 

Elvélve leírtak pancreatitis! is. 
Vérképzószervek részo/ól anaemia, leukopenia, 

agranulocytosis, thrombocytopenia fordulhat eló. Az 
erre utaló jelek: láz, torokfájás, felületes szájsebek, 
grippeszerú tünetek, elesettség, orr- és bórvérzé
sek. Egyedi esetekben haemolytikus anaemia is ki
fejlődhet. 

A gyógyszer, különösen nagyobb adagokban 
kedvezőtlenül befolyásolja a gépjárművezetói és 
gépkezelói képességet. Alkoholfogyasztás ezt a ha
tást fokozza. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A diclofenac a digoxin, a litium és a ciklosparin 
hatását fokozza, a diureticumokét és vérnyomás
csökkentőkét csökkenti. 

Acetilszalicilsav csökkenti a diclofenac szérum
szintjét, glükokortikoidok és egyéb gyulladásgátlók 
fokozzák az uiceragen hatást. Káliumvisszatartó 
diureticumok hatásának fokozódása hyperkalaemiát 
okozhat. 

Metotrexat és diclatenac alkalmazása között 
legalább 24 órának kell eltelnie, mivel a metotrexat 
plazmaszintje emelkedhet, toxikus hatása fokozód
hat. 

Diabetesek cukortoleranciáját diclofenac keze
lés alatt célszerű ellenőrizni, mert előfordulhat, hogy 
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az antidiabeticumok adagjának módosítására van 
szükség. 

Egyidejű anticoagulans-terápia esetén óvatos
ságból ajánlott a kívánt alvadásgátló hatás fokozott 
laboratóriumi ellenőrzése. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazásának tartama alatt rendszeres orvosi 
ellenőrzés, hosszantartó kezelés során &_

0
,Y.érkép 

időszakos ellenőrzése szükséges. · 
Vese· és májlaesio lehetősége miatt, főleg 

hosszabb kezelés eselén a két szerv állapota rend
szeresen ellenőrizendő. 

Idősebb betegeket fokozott gondossággal kell 
ellenőrizni. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt 
tilos szeszesitalt fogyasztani! 

T ú/adagolás eselén fokozottan lépnek fel mel
lékhatások, elsősorban központi idegrendszeri (szé
dülés, fejfájás, hyperventillatio, öntudatzavarok, 
gyermekeken myodonusos görcsök) és gyomor
bélrendszeri (rosszullét, hányás, vérzések), vala
mint előfordulhatnak máj- és vesefunkciózavarok is. 
Speciális antidoturna nincs, kezelésük tüneti. 

Eltartás. Filmtabletta: szobahőmérsékleten, 25 °C 
alatt. 

Injekció: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4364 (25 mg film
tabletta); 4365 (50 mg filmtabletta); 4366 (injekció) 

· í:JICLOFENAC Dll o P]'IARMAVíT 
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Nemszteroid gyulladásgátló, fájdalomcsi!lapftó 
és lázcsillapító. Gátolja a vérlemezkék aggregáció
ját is. 

Elsősorban a prosztagladin-szintézis gátlásán 
keresztül hat. 

A gyomorsav-rezisztens formában szájon át al
kalmazott diclatenac a gyomor utáni bélszakaszból 
teljes m~rtékben felszívódik. A felszívódása a bevé
telt követően késöbb kezdődik, ha étkezés közben 
vagy utána veszik be. A maximális plazmakancent
ráció kialakulása akár 5 órával is eltoládhat A kap
szulából a plazma-csúcskoncentráció az 1-16 órás 
gyomorkiürüléstől függóen átlagosan 2-3 óra alatt 
következik be. 

A:z. oraHsan bevitt hatóanyag a májon történő el
ső átjutáskor metabolizálódik (first pass effektus), a 



hatóanyagnak csak mintegy 35-70%-a kerül be vál
tozatlan formában a posthepatikus keringésbe. 
lntramuscularis alkalmazás esetén a maximálls 
plazmaszint eléréséhez 10-20 perc, rectalis alkal
mazásban pedig 30 perc szükséges. A fehérjékhez 
99,7%-ban, töként albuminhoz kötödik. 

A máj- és veseműködéstöl függően az elimináci
ós felezési idő kb. 2 óra. Kb. 60%-a részben aktív 
metabolit formájában a vesén keresztül, kevesebb 
mint 1%-a változatlan formában választódik ki, míg 
a maradék a metabolizáció után az epével választó
dik ki és a széklettel távozik. 

A felszívódás, a metabolizmus és kiválasztódás 
az életkortól független. A javasolt dózistartomány
ban beszűkül! vesefunkció vagy májműködési zavar 
eselén sem halmozódik fel a szervezetben. 
• Hatóanyag 

25 mg diclofenacum natricum gyomorsav-re
zisztens formában, kapszulánként. 

50 mg diclofenacum natricum relard formában. 
• Javallat 

Fájdalommal kísért gyulladásos és degeneratív 
rheumás betegségek, mint chronikus polyarthritis, 
spondylarthritís ankylopoetica, arthrosis, spondyl
arthrosis és spondylarthritis; extraarticularis 
rheuma; fájdalmas postoperativ és posttraumás 
gyulladás és duzzanat, szájsebészeti beavatkozást 
követő fájdalom; fájdalmas és gyulladt állapotok a 
nőgyógyászat (pl. adnexitis) területén; primer dys
menorrhoea. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Gyomorfekély, nyombélfekély. Vérképzési zavar, 

porphyria, haemorrhagiás diathesis. A terhesség 
utolsó 3 hónapja. Gyermek- és serdülőkor. 

Nem adható olyan betegeknek, akiken az ace
tilszalicilsav vagy más prosztaglandinszintézis
gátló hatású készítmény asthmarohamot váltott ki 
vagy fokozta azt, urticariát vagy akut rhinitist vál
tott ki. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges asthmá
ban, krónikus léguti betegségekben vagy szénanát
hában, illetve orrnyálkahártya-duzzanatban (ún. 
"orrpolip"), valamint súlyos hypertoniában. az 
anamnézisben szerepló gyomor-bélrendszeri fekély 
esetén, Crohn-betegségben, colitis ulcerosaban. 
• Adagolás 

A kórképnek megfelelóen, egyénileg kell meg
határozni. A kapszulát szélrágás nélkül, bóséges fo
lyadékkal étkezés elött vagy közben kell bevenni. 
Széltörni nem szabad. 

Az ajánlott adag napi 50-150 mg. 
Felnőtteknek napi 1-szer í kapszula (75 mg). 

Ez szükség eselén a kétszeresére emelhető {na
pi 2-szer 1 kapszula). Rövid ideig, ámennyiben -
elsősorban reggelente -nagyon súlyos panaszok 
lépnek fel, a napi 2 kapszula egyszerre is beve
hető. 
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• Mellékhatás 
Általában jól tolerálható, mindazonáltal a követ

kező mallékhatások léphetnek fel: 
Gyomor-bélrendszer: Epigastrialis fájdalom, 

egyéb gyomor-bélrendszeri zavar, mint étvágytalan
ság, émelygéS; hányás, hasmenés. 

Ritkán: gyomor-bélrendszeri vérzés {okkult is), 
peptikus fekély.(adott esetben perforációval), nem 
specifikus vérzéses colitis, fennálló colitis ulcerosa 
exacerbatiója. 

Központi idegrendszer: Fejfájás, kábultság, szé
dülés. Ritkán aluszékonyság, nyugtalanság, izgalmi 
állapot. Egyes esetekben: érzékelési ·zavarok, látás
zavar {tompalátás, kettóslátás), fülcsengés, álmat
lanság, ingerlékenység, görcsök. 

Bór: Rush, kiütés. Ritkán urticaria, pruritus. 
Egyes esetekben reverzibilis hajhullás, bullosus ki
ütés, ekzema, erythema ex.udativum multiforme, 
Steven-Johnson syndroma, Lyell-syndroma, fényér
zékenység. 

Vese: Ritkán vesemúködési zavar, akut vese
elégtelenség, haematuria. Egyes esetekben: intersti
tia!is nephritis, nephrosis-syndroma, papillanecrosis. 

Máj: Ritkán különböző mértékú májműködési za
var, átmeneti transaminase-emelkedés, hepatitis 
(sárgasággal vagy anélkül), ami egyes esetekben 
fulminans lefolyású. 

Vér: Egyes esetekben thrombocytopenia, pur
pura, leukopenia, agranulocytosis, haemolytikus 
anaemia, aplastikus anaemia, panmyelopathia. 

Egyéb szervrendszerek: Ritkán nátrium- és 
vízretenció, periferiás oedema, hypotonia, túlérzé
kenységi reakció (anaphylaxiás vagy anaphylactoid 
szisztémás reakciók, bronchospasmus). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerekkel történö egyidejű alkalma
zás eselén a diclofenac azok hatását fokozhatja 
vagy csökkentheti. 

Fokozza: 
-a litium és digoxi n plazmaszintjét (ennek klini

kai jelentősége kérdéses); 
- a gyomor-bélrendszeri vérzés veszélyét 

glükokortikoidok egyidejű adása esetén; 
-egyéb nemszteroid antirheumaticumok mellék

hatásait; 
- káliumegtakaritó diureticumok hatását (az 

esetleges hyperkalaemia kialakulásamiatt a kálium· 
szint ellenőrzése szükséges). 

Nemszteroid gyulladásállók - így a diclofenac -
adása metotrexat-kezelés előtt 24 órával vagy a ke
zelést követően kerülendO, mivel a metotrexatvérsz
intja emelkedhet és toxicitása fokozódhat. 

Cs6kkenti: 
-a furosemid és más kacsdiureticumok hatását; 
- a vérnyomáscsökkentök hatását. 
Egyidejű alkalmazás eselén az acetilszalicilsav 

csökkenti a didolenac szérumkoncentrációját és vi
szont {klinikai jelentősége kérdéses). 

A klinikai vizsgálatok szer~nt a didolenac sem az 
oralis antidiabeticumok, sem az anticoagulansok 
hatását nem befolyásolja. Mindazonáltal javasolt 
anticoagulans és diclofenac egyidejű alkalmazása 
eselén a kivánt alvadásgátló hatás elérésének labo
ratóriumi ellenőrzése. 
e Figyelmeztetés 

A terhesség elsó 6 hónapja során csak igen in
dokolt esetben adható és akkor is csak a szüksé
ges legkisebb dózisban. A terhesség utolsó 3 hó
napjában nem adható (a szülési fájdalom gátlásá
nak és a Botalio-vezeték korai záródásának lehető
sége miatt). 

Szapiatás alatt az anyatejben csak kis mennyi
ségben választódik ki, ezért, amennyiben a szapla
tó anya kezelésére feltétlenül szOkség van, az lehet
séges. Csecsemökre való hatásáról nincsenek ta
pasztalatok. 

A diclatenac hosszabb időn keresztül történő al
kalmazása eselén a vérkép és a véralvadás, a máj
és vesefunkció ellenőrzése szükséges. Amennyiben 
a diclofenacot közvetlen ül műtét után kell alkalmaz
ni, a vesemOködés gondos ellenőrzése szükséges. 

Ritka esetekben, amikor a kezelés során pepti
kus fekély alakul ki vagy gyomor-bélrendszeri vér
zés lép fel, a gyógyszerszedésétabba kell hagyni. 

Időskorú betegek adagjának megállapítása kü
lönleges elővigyázatosságat igényel. 

Túladagolás eselén fokozott mártékben jelent
keznek elsősorban gyomor-bélrendszeri tűnetek 
(rosszullét. hányás, hasi fájdalom, vérzések) és köz
ponti idegrendszeri tünetek (szédülés, fejfájás, 
hyperventillatio, öntudatzavar, fiatalokon még izom
rángásos görcsök is). NJflcs specifikus antidotuma. 

Tüneti kezelés szükséges. 
Egyidejű alkoholfogyasztás fokozza a gyomor

bélrendszeri vérzés veszélyét. Alkalmazása során 
szeszesital fogyasztása kerülendö. Amennyiben al
kalmazása során szédülés vagy más központi ideg
rendszeri mellékhatás jelentkezik, járművet vezetni 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. 

Eltartás: fénytől, nedvességtól védve 25 oc alat
ti hőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4259 

DICLOFENAC PHARMAVIT 

1% gé1(40 g) 

PHARMAVIT 

A ciklooxigenáz enzimei, ezáltal a prosz
taglandin-szintézist gátló, analgetikus és antiphlo
gistikus hatású gyógyszer. 

Célzottan, a bőrön _keresztül felszívódva, a meg
betegedett szövetekhez juttatott hatóanyag a gyul-
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ladásos fájdalmat, a pírt, a nyomásérzékenységet 
csökkenti, a mozgékonyságot javítja. 

Még mielőtt a plazmában mérhetővé válna már 
a synovialis folyadékban kimutatható. A trans~yno
viális szint a maximumát az alkalmazás után 2 órá
val éri el. Abszorpciója az orális adáshoz viszonyít
va kb. 6%. Mind a synovialis folyadékban, mind a 
synovialis szövetekben a koncentrációl?.·.--maga
sabb, mint a plazmában. 75 mg diclofenac {7,5 g 
gél) lokális alkalmazása esetén plazmaszintje {ma
ximálisan 5 ng/ml) kb. 1/100 része annak a koncent
rációnak, ami 50 mg diclofenac per os bevitele ese
lén lenne elérhető. 

Az orális bevitelhez hasonlóan a transdermalis 
reszorpció után a vérbe kerülő anyag 99,7%-a plaz
mafehérjékhez kötódik, túlnyomó részben a májban 
metabolizálódik, és az alkalmazott adag 60%-a a 
vesén (1%-nál kisebb része változatlan formában), 
a többi az epével és a széklettel választódik ki. 
e Hatóanyag 

0.40 g diclofenacum natricum (40 g) tubuson
ként 
e Javallat 

Traumás eredetű izületi-, izom-, szalag- és ínsé
rülések (pl. ficamok, húzódások, zúzódások). 

Lokális rheumás megbetegedések, mint pL 
periarthritises gyulladások és fájdalmak, perlféri
ás ízűletek arthrosisa, spondylosis és spondy
larthrosis. 

Lágyrészrheumatismus (tendovaginitis, bursitis, 
kéz-váll syndroma) lokális kezelése. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni, valamint acetilszali
cilsav és más nemszteroid gyulladáscsökkentők 
iránti túlérzékenység. Manifeszt dermatosisok. Kis
gyermekkor, terhesség. 
• Adagolás 

A kezelendő területnek megfelelóen 2-4 g gélt 
(cseresznye-diónyi nagyságú!) naponta 3--4 alka
lommal a fájdalmas területre rá kell kenni, és enyhén 
a börbe dörzsölni. A tubusból kinyomott 4 cm gél
csík mintegy 1 g {= 10 mg hatóanyag). Kiegészítő 
kezelésként más, diklofenak tartalmú készítménnyel 
együtt is lehet alkalmazni. 
e Mellékhatás 

Alkalmanként kellemetlen lokális jelenség, mint 
erythema, exanthema, pruritus, égő érzés, bőrszá
razság, egyes esetekben fényérzékenység is fel
léphet. 

Szisztémás mellékhatás (elsősorban gastroin
testinalis) a megadott adag mellett.nem várható bár 
nagy felületek hosszantartó kezelése során, ~agy 
túladagoláskor nem zárható ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A gél ne kerüljön szembe, nyálkahártyákra, vagy 
nyílt sérülésekre, mivel irritáciőt okozhat. 



Esetleges túladagolás pL gyermekeknek, vagy 
szakszerűtlen alkalmazás eselén fellépő szisztémás 
mellékhatások kezelése tüneti. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15-25 °C). 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3839 

OICLOFENAC PHARMAVIT 75 mg 
injekció (S.x 3m l) ... 

PHAAMAVIT .. . . ., ATC kó"d: M01 AB{)~ 

A diklofenak nemszteroid gyulladásgátló. 
Gyulladásgátló hatásán kívül fájdalomcsillapító és 
lázcsillapító tulajdonsággal rendelkezik és döntően 
a prosztaglandin-szintézis gátlásán keresztül hat. 

lm. beadás után a maximális plazmakoncentrá
ciót átlagosan 10-20 perc alatt éri el, 99,7%-ban fe
hérjékhez kőtődik, főként albuminhoz. Túlnyomó ré
sze a májban metabolizálódik. Plazmafelezési ideje: 
1-2 óra, a synovialis folyadékból történő kiválasztás 
felezési ideje 3-6 óra. 

Alkalmazott dózisának kb. 60%-a részben aktív 
metabolit formájában- kevesebb, mint 1%-a válto
zatlan formában - a veséken keresztül, míg a mara
dék a metabolizáció után az epével választódik ki és 
a széklettel ürül. 

A javasolt adagolásban beszűkül! vesefunkció 
vagy májműködési zavar eselén sem kumulálódik. 
• Hatóanyag 

75 mg diclofenacum natricum (3 ml) ampul
lánként A segédanyagok közöli szerepel nátrium 
diszulfit és benzilalkohol is. 
• Javallat 

Csak felnőtteknek. Gyors fájdalomcsillapításra, 
pl. vesegőrcs, epegörcs esetén, valamint az alábbi 
akut fájdalmas és gyulladásos állapotok kezelésé
nek bevezetésére, ill. esetenként az erős, akut fáj
dalom csillapítására: 

Akut Jumbosacralis fájdalom, akut nyaki fájda
lom, gyulladásos és degeneratív rheumás betegsé
gek akut fellángolása (pl. krónikus polyarthritis, 
juvenilis krónikus polyarthritis, spondylarthritis anky
lopoetica, arthrosis, spondylarthrosis. Extraartricu
laris rheumatismus, akut köszvényes roham. Nem 
rheumás eredeí.ú gyulladásos fájdalom és duzzadt 
állapotok (pl. posttraumás, postoperativ, fogorvosi 
beavatkozást követően. 

A láz csillapítása nem javallata. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni ismert túlérzékenység. 
Aktív gyomor- és nyombélfekély, továbbá az 

anamnesisben szereplő ismétlődő gyomor- bélpa
naszok. 14 év alatti életkor. Porphyria. 

Csak szigorú óvintézkedések meltett az 
elöny/kockázat szigorú mérlegelése alapján szabad 
alkalmazni: 
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- egyéb, a prosztaglandin-szintézist gátló 
gyógyszerrel szembeni túlérzékenység (fájdalom
csillapítók, rheuma elleni szerek); 

- asthma bronchiale és szénanátha; 
- alvadási zavar, thromboCytopenia, vérképzési 

zavarok, súlyos psychés betegség, epilepsia; 
- Parkinson kór; 
- (dekompenzált) szívelégtelenség, súlyos 

hypertonia; 
- enterocolitis; 
- máj- és vesemúkődési zavarok esetén. 
Terhesség első 6 hónapja során csak igen in

dokolt esetben adható és akkor is csak a szüksé
ges legkisebb adagban. A terhesség utolsó 3 hó
napjában nem adható (a szülési fájdalom gátlásá
nak és a Botalio-vezeték korai záródásának lehető
sége miatt). 

Szoptatás. Napi 150mg-os adag alkalmazása 
eselén a hatóanyag az anyatejbe csak kis mennyi
ségben választódik ki. Amennyiben a szoptatós 
anya kezelésére feltétlenül szűkség van, az lehetsé
ges. 
e Adagolás 

Feln6tteknek általában 1 amp/nap. Súlyos fájda
lom (pl. colica) esetén - néhány óra múlva - kivéte
lesen újabb inj. adható (a beadás helyét változtatva). 

lm. adandó, mélyen intraglutealisan, a külső fel
ső quadransba. 
e Mellékhatás 

Gyomor-bélrendszer: epigastrialis fájdalmak, 
egyéb gyomor-bélrendszeri zavarok, mint étvágy
talanság, émelygés, meteorismus, hányás, has
menés. 

Ritkán gyomor-bélrendszeri vérzés (occult is), 
peptikus fekély (adott esetben perforatioval) nem
specifikus vérzéses colitis, fennálló colitis ulcerosa 
exqcerbatioja. 

Központi idegrendszer: fejfájás, kábultság, szé
dülés. 

Ritkán aluszékonyság, nyugtalanság, izgalmi 
állapot, remegés, félelemérzés, depressio, rém
álmok. 

Egyes esetekben érzékelési zavarok (tompalá
tás, kettőslátás, az ízérzés zavarai), fülcsengés, 
nagyothallás, álmatlanság, ingerlékenység, psy
chetikus reakció, görcsök, 

86r: rush, kiütés. Ritkán urticaria, pruritus. 
Egyes esetekben reverzibilis hajhullás, bullosus 

kiütés, ekzema, erythema, exsudatum multiforme, 
Stevens-Johnson-syndroma, Lyell-syndroma, fény
érzékenység. 

Vese: ritkán veseműködési zavar, akut veseelég
telenség, haematuria. 

Egyes esetekben interstitialis nephritis, nephro
sis-syndroma, papillanecrosis. 

Máj: ritkán májműködési zavar, átmeneti 
transaminase-emelkedés, hepatitis (sárgasággal 
vagy anélkül, egyes esetekben fulminans). 

Vér: egyes esetekben thrombocytopenia, purpu
ra, leukopenia., agranulocytosis, haemolytikus 
anaemia, aplastikus anaemia, panmyelopathia. 

Egyéb szervrendszerek: ritkán nátrium- és vízre
tentio, periferiás oedema, ·hypotonia, túlérzékenysé
gi rekació (anaphylaxiás vagy anaphylactoid szisb 
témás reakciók, bronchospasmus, palpitatio, mall
kasi fájdalom, hypertonia). 

Az injekció beadásának helyén: néha lokális fáj
dalom, keményedés, egyes esetekben tályog és lo
kális necrosis alakulhat ki. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerekkel történő egyjdejű alkalma
zás eselén a diklofenak azok hatását fokozhatja, ill. 
csökkentheti. 

Fokozza: 
- a litium, a fenitoin és a digoxin plazmaszintjét 

(ennek klinikai jelentősége kérdéses); 
- a gyomor-bélrendszeri vérzés veszélyét 

glükokortikoidok egyidejű adása esetén; 
-egyéb nemszteroid antirheumaticumok mellék

hatásait; 
- káliummegtakarító vízhajták hatását (kálium

szint ellenőrzése szükséges), 
- a thrombocyta-aggregatiót gátló gyógyszerek 

hatását. 
Nemszteroid gyulladásgátlók adása metotrexat 

kezelés előtt 24 órával, vagy a kezelést követően ke
rülendő, mivel külőnben a metotrexat vérszintje 
emelkedhet és toxicitása fokozódhat. 

Csökkenti: 
- a furosemid és más kacsdiureticumok hatását; 
- a vérnyomáscsökkenlők hatását. 
Egyidőben történő áÍkalmazás eselén az acetil

szalicilsav csökkenti a diklofenak szérumkoncentrá
cióját és viszont (klinikai jelentősége kérdéses). 

A klinikai vizsgálatok szarint a diklofenak sem az 
orális antidiabeticumok, sem az anticoagulansok 
hatását nem befolyásolja. Mindazonáltal javasolt 
anticoagulansok és diklofenak egyidejű alkalmazá
sa esetén a kívánt alvadásgátló hatás elérésének 
laboratóriumi vizsgálattal történő ellenőrzése. 
o Figyelmeztetés 

Más injekciós oldattal egy fecskendőben kever
ni nem szabad. Amennyiben a beadáskor kifejezett 
kellemetlen érzés vagy fájdalom lép fel, javasolt az 
injekció abbahagyása. 

A diklofenak hosszabb időn keresztűl történő al
kalmazása eselén a vérkép és a véralvadás ellenőr
zése, a máj- és vesefunkciós paraméterek rendsze
res ellenőrzése, valamint occult gyomor-bélrend
szeri vérzésre irányuló vizsgálat javasolt 

Ritka esetekben, amikor a kezelés során pep
tikus fekély alakul ki vagy gyomor-bélrendszeri vér
zés lép fel, a gyógyszer bBrmilyen forrnában történő 
adását abba kell hagyni. 

Egyidejű alkoholfogyasztás fokozza a gyomor
bélrendszeri vérzés veszélyét. 
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Időskorú betegek adagjainak megállapítása kü
lőnleges elővigyázatosságat igényel. 

A diklofenak a fertöző betegségek megszakott 
jeleit és tüneteit elfedheti, latens fertőzések aktivizá
lódását, ill. már uralt fertőzések kiújulásakor a klini
kai tünetek elfedését figyelték meg. 

Amennyiben-alkalmazása során szédülés vagy 
más központi idegrendszeri mel!ékh?tás j~l~ntkezik, 
a közuti forgalomban részt venni, vagy baleseti ve
széllyel járó munkát végezni tilos. 

Túladagolás: fokozottan fellépő, kiváltképpen 
gyomor- bélrendszeri és központi idegrendszeri 
mellékhatásokat (fejfájás, kábultság vagy izgalmi ál
lapot, görcsök) vált ki. Kezelésük tüneti. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 25 oc alatt, fény
től védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4073 

DIC(XJ.FENA(;•PHARMA\;'I]";so"'!\g:······: 
1..... fil'!\litb!étta{30x)•; i•· .....•••. , ··.•.;;· 
DICLOFENJI.G'P~JI.I'fMAYIT iOO.irrig·.· 

1 ... r~t~rd;tilmtable~a:.<3.0x)· .. •·· .. <• .. •·.· 
DICl.()FE~AC-PHARMAVITflJO.·rrig•· 

l • végbélkúp(6x) < < • • ••·• < 
PHARMAVIt .. ·•·.· .. • ATGkö~•.MQl~~(}s 

Hatóanyaga a diklofenak nemszteroid gyul
ladásgátló, fájdalomcsillapító és lázcsillapító. A vér
lemezkék aggregációját is gátolja. Döntően a prosz
taglandin szintézis gátlásán keresztül hat. A primer 
dysmenorrhoea kezelésében kifejezett fájdalomcsil
lapító hatást mutat és csökkentheti a vérzés mennyi
ségét. 

A tabletta a gyomorból való kiürülés után, illetve 
a kúp a rectum nyálkahé.rtyájáról gyorsan és teljes 
mértékben felszívódik. A plazmakoncentráció a dó
zissal lineáris ősszefüggést mutat. Az 50 mg-os film
tablettából és végbélkúpból a maximális plazma
koncentrációt 1-2 óra alatt éri el. A 100mg-os relard 
tabletta felszívódása a bevételt követően később 
kezdődik, ha étkezés közben vagy után veszik be. A 
relard tablettából a plazmacsúcskoncentráció átla
gosan 5 óra alatt következik be. 

A synovialis folyadékban a hatóanyagkancent
ráció-a maximuma! 2-4 órával később éri el és 12 
órán keresztül magasabb marad, mint a plazmában. 
A szájon át beadott hatóanyagnak mintegy a fele 
metabolizálódik a májon történő első átjutáskor (first 
pass effektus). 

Jntramuscularis alkalmazással történő összeha
sonlításkor a szisztémás hasznosuJtsága mintegy 
50 százalékos. Fehérjékhez való kötődés 99,7"%-os, 
főként albuminhoz kőtődik. 



A terminális kiválasztódési fázis plazmafelezési 
ideje: 1-2 óra. 

A synoviális folyadékból történő kiválasztás fele-
zési ideje: 3-6 óra. , 

Kiválasztás: körülbelül 60%-a részben aktiV 
mctabalit formájában a veséken keresz~ül, k~v~
sebb mint 1%-a váJtazatlan formában valasztedik 
ki, mig a maradék a metabolizácí? után az epével 
választódik ki és a széklettel távozik. 

A felszívódás, a metabolizmus és a kiválasztó
dás az életkortól független. Amennyiben a java
solt dózistartományt betartják, beszűkül! vesefunk
ció vagy májműködési zavar eselén sem halmozó
dik fel a szervezetben. 
e Hatóanyag 

SO mg diclofenacum natricum filmt~blettánké_nt, 
100 mg diclofenacum natricum :etard fllmtabl~ttan
ként; 100 mg diclofenacum naincum végbéikupon
ként. 
e Javallat 

Fájdalommal kísért gyulladásos és degener~~ív 
rheumás betegségek, mint krónikus polyarthntls, 
spondyl arthritis ankylopoetica, arthrosis, spond~l
arthrosis és spondylarthritis; extraarbculans 
rheuma; fájdalmas postoperativ és posttraumás 
gyulladás és duzzanat, szájsebészeti beavatkozást 
követő fájdalom; fájdalmas és gyulladt állapotok (pl. 
adnexitis) a nőgyógyászat területén; primer dys
menorrhoea. 
• Ellenjavallat . . 

A készítmény egyes alkotóelemelvel szembeni 
túlérzékenység. 

Gyomorfekély, nyombélfekély. Gyermekeknek 
nem adható. 

Nem adható olyan betegnek, akinél az acetil
szalicilsav vagy más prosztaglandin-szintetáz gátló 
hatású készítmény asthmarohamot váltott ki vagy fo
kozta azt, urticaria! vagy akut rhinitist váltott ki. . 

Vérképzési zavar, porphyria, haemorrhag1as 
diathesis. 

Elővigyázatosság szükséges olyan betegeknél, 
akik asthmában, krónikus légúti betegségben vagy 
szénanáthában szenvednek, valamint súlyos szív-, 
vese- és májbetegség esetén, súlyos hyper
toniában az anamnesisben szerepló gyomor-bél~ 
rendszeri fekély esetén, Crohn-betegségben, colitis 
ulcerosaban; a végbélkúp esetén proctitisben is. 

Terhességben és szoptatás alatt: A terhesség 
első 6 hónapja soráncsak igen Indokolt _esetben_ a_d
ható és akkor is csak a szükséges legk1sebb dOZIS
ban. A terhesség utolsó 3 hónapjában nem adható 
(a szülési fájdalom gátlásának és a Botalla vezeték 
korai záródásának lehetősége miatt). 

A hatóanyag az anyatejbe csak kis mennyisés
ben választódik ki, ezért amennyiben a szaplató 
anya kezelésére feltétlenül szükség van, az lehetsé
ges. Csecsemökre való hatásáról nincsenek tapasz
talatok. 
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e Adagolás _ _ . 
Az adagolásta kórképnek megfeleloen, egyenl

leg kell meghatározni. A napi ~dagot általában _2-3 
részre elosztva kell bevenni, illetve alkalmazm A 
tablettákat szétrágás nélkül, étkezés előtt vagy köz
ben kell bevenni. Széltörni nem szabad. 

Felnőttek kezdő adagja rendszerint napi 100 
mg. Ez szükséi;J eset én 150 m~-ra em_elhető,. Eny
hébb esetekben és hosszan tarto kezeles soran ele
gendő napi 50-100 mg. Különösen .hev~s éjszakai 
vagy reggeli tünetek leküzdése céljábol este _100 
mg--os retard tablettát, vagy100mg-Gs végb:lkupot 
célszerű alkalmazni. Primer dysmenorrhoeaban a 
dózist egyénileg kell meghatározni, kezdetben napi 
50-100 mg javasolt, me ly napi 50-150 mg-ra, szük
ség eselén a napi 200 mg-ra növelhető. A kezelést 
az első tünetek jelentkezésekor szükséges elkezde
ni és ezek intenzitásától függőennéhány napig foly
tatni. 
e Mellékhatás 

Általában jól tolerálható, mindazonáltal a követ
kező mellékhatások léphetnek fel: 

Gyomor-bélrendszer: e_pigastrialis fájdalmak, 
egyéb gyomor-bélrendszeri zavarok, mint étvágyta
lanság, émelygés, hányás, hasmenés. 

Ritkán: gyomor-bélrendszeri vérzés (occult ís), 
peptikus fekély (adott esetben perforá~i_óval), nem 
specifikus vérzéses colitis, fennálló colitiS ulcerosa 
exacerbatioja. Végbélkúppal: az aranyeres pana
szok exacerbatiója is. 

Központi idegrendszer: fejfájás, kábultság, szé
dülés. 

Ritkán aluszékonyság, nyugtalanság, izg81mi ál
lapot. Egyes esetekben: érzékelési zavarok, látás
zavar (tompalátás, kettóslátás) fülcsengés, álmat
lanság, ingerlékenység, görcsök. 

Bór: rush, kiütés. Ritkán urticaria, pruritus. Egyes 
esetekben: reverzibilis hajhullás, bullosus kiütés, 
ekzema, crythema exsudativum multiforme, 
Stevens-Johnson syndroma, Lyell-syndroma, fény
érzékenység. 

Vese: ritkán veseműködési zavar, akut veseelég
telenség, haematuria. Egyes esetek?en: inter:titialis 
nephritis, nephrosis-syndroma, pap1llanecros1S. 

Máj: ritkán külőnbözó mértékú májműködési :~
var átmeneti transzaminaz-emelkedés, hepat1t1s 
(sá~gasággal vagy anélkül), mely egyes esetekben 
fulminans. 

Vér: egyes esetekben thrombocytopenia, purpu
ra, leukopenia, agranulocytosis, haemo_lytikus 
anaemia, aplastikus anaemia, panmyelopat_hla. 

Egyéb szervrendszerek: Ritkán n~tnu~: ~s 
vízretenció, perifériás oedema, hypotonia, tulerz~ 
kenységi reakció (anaphylaxiás vagy anaphylact01d 
szisztémás reakciók, bronchospasmus). 

Végbélkúppal: lokális mel\ékhatás, mint égő ér
zés, tenesmus. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Más gyógyszerekkel történő egyidejű alkalma

zás esetén a diklofenak azok hatását fokozza vagy 
csökkenti: 

Fokozza: 
-a litium_ és digoxin plazmaszintjét (ennek klini

kai jelentősége kérdéses): 
- a gyomor-bélrendszeri vérzés veszélyét 

glükokortikoidok egyidejű adása esetén; 
-egyéb nemszteroid antirheumatikumok mellék

hatását; 
- káliummegtakarító vízhajták hatását {kálium

szint ellenőrzése szükséges); 
-a thrombocyta-aggregáció! gátlÓ gyógyszerek 

hatását. 
- dicJatenak (és más nemszteroid gyul

ladásgátlók) adása a metotrexát kezelés előtt, 
vagy után 24 órán belül kerülendó, mert a 
metotrexat vérszintje emelkedhet és toxicitása fo
kozódhat. 

Csökkenti: 
-a furasem id és más kacsdiuretikumok hatását; 
- a vérnyomáscsökkentök hatását. 
Egyidőben történő bevétel esetén az acetilszali

cilsav csökkenti a diklofenak szérumkoncentrációját 
és viszont (klinikai jelentősége kérdéses). 

A klinikai vizsgálatok szerint diklofenak sem az 
orális antidiabetikumok, sem az anticoagulánsok 
hatását nem befolyásolja. Míndazonáltal javasolt 
anticoagulánsok és diklofenak egyidejű alkalmazá
sa eselén a kívánt alvadásgátló hatás elérésének la
boratóriumi ellenőrzése. 
• Figyelmeztetés 

1 
A diklofenak hosszabb időn keresztül történő 

alkalmazása esetén a vérkép és a véralvadás, a 
máj~ és vesefunkció ellenőrzése szükséges. 
Amennyiben a diklofenakot közvetlenűl mütét után 
kell alkalmazni, a vesemüködés gondos ellenőrzé
se szükséges. 

Ritka esetben, amikor a kezelés során pep
tikus fekély alakul ki vagy gyomor-bélrendszeri 
vérzés lép fel, a gyógyszer szedését abba kell 
hagyni. 

Időskorú betegeknél az adagolás különleges 
elővigyázatosságat igényel. 

Szédülés vagy fáradtság fellépésének esetén a 
közúti forgalomban való részvételkor és gépek ke
zelésekor elővigyázatosság szükséges. 

Túladagolás esetén fokozottan lépnek fel kivált~ 
képpen gyomor-bélrendszeri és központi idegrend
szeri mellékhatások. Kezelésük: tüneti. 

Eltartás: fénytól védve 25 °C alatti hőmérsékle-
ten. 
e Megjegyzés: +V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3781 (SO mg filmtab
letta); Tsz.: 3807 {100 mg retard filmtabletta); Tsz.: 
3806 {100 mg végbélkúp) 

375 

0JCYNONE·250.mginjekcio 
(100x2·ml) .. y< > •. · 

DICYNONE'BIOG.ALirijel!cló• 

(10X211)1) >······ •····•· .··•········ OJCYNONE'EiiQG.A.L tabletta (20x) 
~ÓMLÁB:-:(250 mg:fn)_~KCió) _: ___ ,,::,;-;:_<:~~>:~:< 
BIOGAL , _.ll,.i"c-_kó(t:Bo2á -XQ_i' 

Az etamszilát szintetikus vérzéscsillapító és 
angioprotectív gyógyszer, amely a haemostasis első 
fázisára {az endothelium és a vérlemezkék közti in
terakcióra) hat. A vérlemezkék adhaesiojának javítá
sa és a capillarisok resistentiájának helyreállítása ré
vén csökkenti a vérzésidőt és a vérveszteséget Az 
etamszilátnak nincs érszúkitő hatása, nem befolyá
solja a fibrinolysist és a plazmatikus alvadási fakto
rokat 

500 mg etamszilát intravénás adagolása után a 
maximális plazmakoncentráciO (50 J.lg/m!) a 10. 
percben alakul ki. Az átlagos plazma felezési idő 
1,9 óra. 

Az alkalmazott dózis kb. 85%-a ürül ki az első 24 
órában a vizeletteL Per os adagolás során az etam
szilát a gastrointestinalis tractusból szívódik fel. 500 
mg etamszilát orális alkalmazása után a maximális 
plazmakoncentráció (15 J.lg/m!) a 4. órában alakul 
ki. A plazma felezési idő kb. 3,7 óra. A beadott dó
zis kb. 72%-a ürül ki az első 24 órában a vizeletteL 
változatlan formában. 

Az etamszilát átjut a placenta barrieren. Az anya 
és a magzat vérében az etamszilát hasonló kon
centrációt ér el. 
• Hatóanyag 

250 mg etamsylatum tablettánként; 250 mg 
etamsylatum 2 ml-es ampullánként 

Az injekció 0,80 mg nátrium-diszulfitat tartalmaz. 
e Javallat , 

Sebészetben: kissebészeli és erősen vasculari
sáll szövetekben történő mütétek alatti és utáni szi
várgós vérzés megelőzésére és kezelésére: fül-, orr-, 
gégészeti, nőgyógyászati, urológiai, fogászati és 
szájsebészeti, szemészeli valamint plasztikai és 
rekonstruktív sebészeli beavatkozások esetén. 

Belgyógyászatban illetve egyéb területen: bár
mely eredetű, vagy lokalizációjú capillaris-vérzések 
megelőzésére és kezelésére: haematuría, hae
matemesis, melaena, metrorrhagia, primer vagy 
IUD okozta menorrhagia, epistaxis, gingivorrhagia. 

Gyermekgyógyászatban: periventricularis vér
zés megelőzésére koraszülőtt csecsemókön. 
e Ellenjavallat 

A terhesség első három hónapja, - hasonlóan 
sok egyéb gyógyszerhez-valamint szulfitérzékeny
ség {az injekció nátrium-diszulfitat is tartalmaz). 



e Adagolás 
Felnőtteknek 
Mútéti beavatkozás esetén: 
- mútét előtt: 1-2 amp. iv. vagy im. 1 órával a 

mútét előtt. 
- mútét alatt: 1-2 ampulla iv. szükség esetén is

mételhető. 

- matét után: 1-2 ampulla (vagy 1-2 tabletta) 4-6 
óránként ismételve, amig a vérzés veszélye fennáll. 

Vészhelyzetben az eset súlyosságától függóen: 
1-2 ampulla iv. vagy im. 4-6 óránként ismételve, 
amíg a vérzés veszélye fennáll. 

Helyi kezelés: a vérző területre, vagy foghúzás 
után a fogmederbe 1 ampulla Dicynone tartalmával 
átitatott géz helyezendő. E múvelet szükség esetén 
megismételhető, kiegészíthető orális vagy par
enterális kezeléssel. 

Be/gyógyászatban: általában 4-6 tabletta na
ponta. A kezelés időtartama a klinikai kép javulásá
nak függvénye. 

Nőgyógyászatban - menorrhagia, metrorrhagia 
esetén: 6 tabletta naponta a várható menstruációs 
periódus előtti 5. naptól kezdve, összesen 10 napon 
át folytatva. 

Gyermekeknek a felnőtt dózis fele adható. 
Újszülötteknek 1 o mg/ttkg im. a szülés után 2 

órán belül, majd 6 óránként 4 napon át. 
e Mellékhatás 

A hatóanyagnak sem szerológiai, sem aller
gizáló mellékhatása nincs. Az injekció szulfit tartal
ma arra érzékeny egyéneknél hányingert, hasme
nést, asthmás rohamot okozhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerekkel kombinálható (pl. anticoa
gulans). 

Nagy molekulasúlyú plazmaexpanderek csak a 
Dicynone adása után 1 órával adhatók. 
• Figyelmeztetés 

Az elszíneződött ampulla nem alkalmazható. 
Eltartás. Tabletta: szobahömérsékleten. Injekció: 

szobahömérsékleten fénytól védve. 
e Megjegyzés: + Or (injekció) V (tabletta) 
• Törzskönyvi szám: K- 847 (250 mg injekció); 
Tsz.: 3749 (injekció); Tsz.: 3748 {tabletta) 

DIENOESTROL kenoC:s (20>g) 

BIOGAL 

A készítmény szintetikus oestrogen hormont tar
talmaz, amely lokálisan alkalmazva elősegíti a hü~ 
vely és méhnyálkahártya proliferációját, majd elsza
rusodását. Szerepet játszik a hüvelynyálkahártya 
glikogén tartalmának szabályozásában. 
• Hatóanyag 

20 mg dienoestrolum (20 g) vaselin típusú ke-
nöcsben. -
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• Javallat 
Vaginilis senilis, atrophiás vaginítis, kraurösis 

vulvae, pruritus vulvae, továbbá pernio, ulcus cruris 
egyes esetei (a bór mikrocirkulációjának javítására). 
• Ellenjavallat 

Terhesség. Az emlők és a nemiszervek hormon
dependens tumora, a vagina vagy a vulva precan
cerosus elváltoz.ásai, bórcarcinomára gyanús elvál
tozások. 
• Adagolás 

Pruritus és kraurosis vulvae esetén a hüvelybe
menetet éjszakára és szükség esetén reggel is be 
kell kenni. Colpilis vetularum esetén·kenóccsel fe
dett tampont kell a hüvelybe helyezni. Pernióban és 
vérkeringési zavarok folytán nehezen gyógyuló láb
szárfekélyek esetén a seb környékére, kenőccsel 
bevont steril géz formájában alkalmazható. A kötést 
naponta kell váltani. Szükség szerint egyéb kezelé
si eljárásokkal kiegészíthető. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt. 
e Figyelmeztetés 

A hüvelyből az ösztrogéil gyorsan szívódik fel, 
ezért hosszabb idön át intravaginaHsan alkalmazva 
hyperplasiát okozhat. Esetleg careinamát indukáló 
hatása miatt általában kerülendő tartós és folyama
tos alkalmazása. 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2883 

D.1fl..9t;AN·SO·fl19l·Kapg;<:ulá(7J<)' 
DIFI..I)CAN 1 00 IJlg kapS:zula(?Bí<) 
DIFLÜCAN•·t50'mg.·kapszüla 

(1 "' 2x,•4xl . ... .. , ...• , > •• .. > 
ott=l..üC::AN 20o>ni9 ká~s:illtli(7x) 
DIFI..UCAI'II2m!J/rn{irifllzió . 

(100 ml) · ···· ··· ·· ········· . 

p'ftZERiB!oo.i.:t:: :At'b--kó8:_Ü6~!~}cd-~:--

A fiukanazol új tagja az antifungális hatású tria
zol származékoknak, hatásosan és specifikusan gá
tolja a gombák szterol szintézisét. Állatokon végzett 
kísérletekben orálisan és intravénásan alkalmazva 
hatékony opportunista mycosisok, így Candida fa
jok okozta szisztémás candidasisban immunszup
primált állatokon is, Cryptococcus neaformans fer
tőzésekben beleértve az intracraniális fertőzéseket 
is, valamint Microsporum és Trichophyton fajok 
okozta fertőzések ellen. 

A fiukanazol hatékonynak bizonyult endémiás 
mycosisok állatkísérletes modelljein ls, fgy 
Blastomyces dermatilidis fertőzések ellen, 

Coccidioides immitis fertőzésben beleértve az 
intracraniális fertőzést is, valamint a Histop/asma 
capsulatum által okozott fertözéseket normál és 
immunszupprimált állatokon. 

Farmakokinetikája orális·és intravénás alkalma
zást követó"en is hasonló. Orálisan adva jól felszívó
dik, a plazmakoncentráció és a szisztémás biológi
ai használhatóság ·az intravénás alkalmazást köve
tően kialakuló plazmaszintek 90%-ánál magasabb. 
Felszívódását az egyidejű táplálékfogyasztás nem 
befolyásolja. 

A plazma csúcskoncentráció a bevételt követő 
0,5-1,5 órán belül alakul ki, felezési ideje mintegy 
30 óra. A plazmakoncentrációk az adaggal arányo
sak, 90%-os egyensúlyi állapot 4-5 napos, napi 
egyszeri adaggal érhető el. 

Az első napon szokásos dózis kétszeresét adva, 
a plazmakoncentráció a második napon megközelí
ti a 90%-os egyensúlyi állapotot Az átlagos eloszlá
si térfogat csaknem megfelel a test teljes vízterének. 
A plazmafehérjékhez kismértékben ( 11-12%) kötö
dik. A testfolyadékokba jól penetrál. A nyálban és a 
köpetben a plazmaszinthez hasonló kancentráció
kat mértek. Gomba okozta meningitisben a cere
brospinális folyadékban a fiukanazol a plazmaszint 
kb. 80%-át éri el. 

Elsősorban a vesén át ürül, a beadott adag 
mintegy 80%-a változatlan formában jelenik meg a 
vizeletben. A fiukanazol clearance arányos a krea
tinin etearance-szeL Keringő metabolitokat nem 
mutattak ki. 

A fiukanazol hosszú felezési ideje vaginális can
didosisban egyszeri dózisú alkalmazást, egyéb 
gombafertőzésekben pé'dig napi egyszeri adago
lást tesz lehetövé 

A fiukanazol nagymértékben specifikus a gom
ba cytochrom P--450 dependens enzimekre. Napi 
50 mg fiukanazol 28 napig adagolva a férfiak tesz
toszteron plazma koncentrációját és szülókorban 
lévő nők szteroid koncentrációját nem befolyásol
ta. Napi 200-4..QO mg fiukanazol egészséges, ön
kéntes férfiak endogén szteroid szintjét, vagy an
nak ACTH-val stimulál! válaszát klinikailag jelentó
sen nem befolyásolta. A fiukanazol 50 mg-os 
adagban az antipirin metabolizmusát nem befolyá
solja. 
• Hatóanyag 

50 mg íll., 100 mg ill., 150 mg ill., 200 mg fiu
conazoium kapszulánként. A kapszula egyéb anya
gai: kolloid szilicium-dioxid, magnézium-sztearát, 
nátrium-lauril-szulfát, kukorica keményítő, laktóz, ti
tán-dioxid, zselatin. Az 50, 100 és 150mg-os kap
szula Patent Blue V-t, a 100 és 200mg-os kapszula 
Eritrozint a 200 mg-os kapszula Indigatint is tartal
maz. 

2 mg fluconazolum 1 ml natrium klorid tartalmú 
infúziós oldatban. 
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e Javallat 
1. Cryptococcosis beleértve a cryptococcus 

meningitist és egyéb kórformákat, pl. tüdő- és bőr
fertőzések. Egészséges gazdaszervezetek, AIDS 
betegek, szerv-transzplantáltak vagy egyéb okból 
immunszupprimált betegek kezelésére. AIDS bete
gek cryptococcus fertózése recidivájának megelő
zésére fenntartó terápiában. 

2. Szisztémás candidosis, candidaemia, dis
szeminá!t candidosis és egyéb invaziv Candida fer
tőzések: a peritoneum, az endocard ium, a tüdő és a 
húgyutak fertőzései. Cytostaticus vagy immunszup~ 
pressziv terápiában részesülő vagy egyéb okok mi
att Candida fertözésnek kitett betegek kezelése. 

3. A nyálkahártya candidosisa: oropharyngealis, 
nem invazív bronchopulmonális és oesophagus fer
tőzések, candiduria, mucocutan és a szájüreg kró
nikus atrófiás candidosisa (múfogsor okozta szájpe
nész); normál és csökkent immunfunkciójú betegek 
kezelhetOk. 

4. Akut vagy recidiváló vaginális candidosis. 
5. Cytostatikus vagy sugárterápiában részesülő 

betegek gombás fertőzéseinek megelőzése. 
6. Oermatomycosisok: dermatophytonok okozta, 

helyi kezelésre nem reagáló mycosis pedis, myco
sis corporis, mycosis cruris, pityriasis versicolor, és 
a bór Candida fertőzései. 
• Ellenjavallat 

Fiukanazol vagy egyéb azol származékok iránti 
túlérzékenység. Terhesség. (A fiukanazol alkalma
zásáról terhességben alig van tapasztalat. Állatok
ban csak nagy adagok voltak toxikusak a magzatra 
és az anyára. Ezek az észlelések a fiukanazol terá
piás adagjára nem vonatkoztathatók. Ennek ellené
re terheseknek csak súlyos vagy az életet veszé
lyeztető gombafertözésekben adható, ha a várható 
terápiás hatás a lehetséges magzatkáros!tó hatás
nál fontosabb.) 

A flukonazol a plazma koncentrációhoz hason
ló szintet ér el az anyatejben, ezért adása szopta
tó anyáknak ellenjavallt 16 éven aluli gyermekek
nek alkalmazása nem ajánlott, hacsak az anti
fungális kezelés nem életmentő és egyéb megfe
lelő gyógyszer nem áll rendelkezésre. Újszülöttek 
és 1 éven aluli gyermekek kezeléséről kevés adat 
áll rendelkezésre, e korcsoportban adása nem 
ajánlott. 
• Adagolás 

A fiukanazol napi adagja a fertözés természeté
től és súlyosságától függ. A vaginális candidosis ki
vételéVel, mely általában egyszeri150mg-os adag
ra gyógyul, egyéb gombafertőzésekben a kezelést 
addig kell folytatni, amíg a klinikai tünetek és labora
tóriumi vizsgálatok a fertőzés megszünését nem jel
zik. A kezelés idő elötti abbahagyása recidívához 
vezet. AIDS betegség, cryptococcus meningitis és 
visszatéré oropharyngealis candidosis általában 
hosszantartó kezelést igényel. 



Felnófteknek 
1 a. Cryptococcus meningitisben és egyéb cryp

tococcus fertőzésekben az első napon 400 mg, ezt 
követően napi 200--400 mg naponta egyszer. A ke
zelés időtartama a klinikai és mikológiai válasz függ
vénye, de cryptococcus meningitisben legalább 
6-8 hét. 

1 b. AIDS betegek cryptococcus meningitis 
recidivájának megelőzésére a kezelést követően 
naponta 200 mg korlátlan ideig adható. 

2. Candidaemia, disszeminált candidosis és 
egyéb invazív Candida infekciókban a szokásos 
adag első nap 400 mg, majd napi 200 mg. 

A klinikai képtól függóen napi 400 mg is adható. 
A kezelés időtartama a beteg állapotának javulásá
tól függ. 

3. Oropharyngealis candidasisban a szokásos 
napi adag 50 mg 7-14 napig. Súlyosan károsadott 
immunfunkciójú belegek hosszabb ideig is kezelhe
tOk. A szájüreg atrophiás candidasisában a szaká
sos napi adag 50 mg 14 napig, egyidejű lokális an
tiszeptikus kezelés mellett. 

A nyálkahértyák egyéb candidosisa eselén (ki
véve a vaginális candidosist), pl. oesophagitis, nem 
invazív bronchopulmonális infekciók, candiduria, 
mucocutan candidosis, stb. a szokásos adag napi 
50 mg 14-30 napon át. 

A nyálkahártya súlyos Candida fertőzéseiben a 
napi adag 100 mg-ra növelhető. 

4. Vaginális candidasisban a Diflucan adagja 
egyszeri 150 mg szájon át bevéve. 

5. Rosszindulatú megbetegedésekben szenve
dók Candida fertőzésének megelőzésére a cytosta
tikus vagy radioterápia ideje alatt napi 50 mg adható. 

6. Dermatophytonok okozta mycosis pedis, 
corporis, cruris és a bőr Candida fertőzéseinek ke
zelésére az ajánlott adag hetente egyszer 150 mg, 
vagy napi 50 mg. A kezelés tartama általában 2-4 
hét, de a mycosis pedis 6 hetes kezelést is igé
nyelhet. 

Pilyriasis versicalor kezelésére a javallt adag na~ 
pi 50 mg 2-4 héten át 

Gyermekeknek: alkalmazása 16 éven aluli gyer
mekeknek nem ajánlott. Ha az orvos ennek ellenére 
szükségesnek tartja a fiukanazol kezelést, 1 évesnél 
idősebb gyermekeknek normális vesefunkció ese
lén superficiális Candida fertözésben a napi adag 
1-2 mg/ttkg, szisztémás candida vagy cryptococ
cus fertőzésben 3-6 mg/ttkg. 

5-13 éves gyermekek kezelésével eddig szer
zett korlátozott tapasztalatok szeríni gyermekekben 
a fiukanazol eliminációja gyorsabb lehet, minr fel
nőttekben. Ezért az életet veszélyeztető fertőzések
ben a napi adag 12 mg/ttkg-ig emelhető, de napi 
400 mg-nál nem lehet több. 

Kárcsodott vesefunkciójú gyermekek napi adag
ja a felnőtteknél megadott irányelvek szerint csök
kentendő. , 
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Idős betegek: normális vesefunkció eselén a 
szokásos adagok adhatók. Beszűkül! vesemúködés 
(kreatinin clearence < 40 ml/perc) az adagok csök
kentendők. 

Beszűkült veseműködés esetén: az adagokat a 
vesefunkció károsodásának mértékétöl függő_en (L 
alább) csökkenteni kell. 

Egyszeri ad?golás eselén (vaginális candidosis) 
az adag módosítása nem szükséges. Folyamatos 
kezelés eselén beszűkül! veseműködésú betegek
nek a kezelés első két napján a szokásos adagok 
adhatók, ezt követően az adagolás gyakoriságát 
vagy az adag nagyságát a kreatinin elearance-tól 
függóen az alábbiak szerint módosítsuk: 

Kreatinin clearance 
ml/perc 

Adagolás 

40 
21-40 

24 óránként aszokásos napi adag 
48 óránként aszokásos napi adag 

vagy 24 óránként aszokásos napi adag 
fele 

10-20 72 óránként a szokásos napi adag 

rendszeresen 
dializált betegek 

vagy 24 ór<j.nként a szokásos napi adag 
harmada 

egy szokásos adag minden 
dialysis után 

A beteg állapotától függóen orálisan vagy intra
vénás infúzióban (max. 10 ml/perc) alkalmazható. 

Az intravénás infúziós kezelésról per os kezelés
re- vagy fordítva -való áttérés esetén a napi dózis! 
nem kell megváltoztatni. A napi adag az alkalmazás 
médjától független. A 100 ml-es infúzióban a 200 
mg fiukanazol 0,9%-os natriumklorid oldatban van 
oldva, mely 15 mmol Na+ ill. CJ- ionnak felel meg. 
Olyan betegek esetében, akiknek a nátrium vagy a 
folyadék bevitel korlátozása szükséges, ezt figye
lembe kell venni. 

Az intravénás infúzió a következő infúziós olda-
tokkal kompatibilis: 

lnf.glucosi 20% 
lnf.salina Ph.Hg.VII. 
lnf.glucosi cum kalio Ph.Hg.VII. 
lnf.natrii hydrogencarbonici Ph.Hg.VII. 
Intusamin 
lnf.natrii chlorati Ph.Hg.Vll. 
Bár kifejezett inkompatibilitás nem áll fenn, keve

rése más infúziós oldattal nem ajánlott. 
• Mellékhatás 

A flukonazolt jól tűrik. Leggyakrabban gastroin
testinalis mellékhatások fordulnak elő: hányinger, al
hasi fájdalom, hasmenés és flatulentia. A gastroin
testinalis panaszok mellett a leggyakoribb mellék
hatás a bőrkiütés. Néhány, elsősorban súlyos alap
betegségben (pl. daganatos megbetegedés, AIDS} 
szenvedó beteg fiukanazol kezelése során vérkép
zőrendszeri, vese és májkárosodást észleltek, de 

ezek klinikai jelentősége és összefüggése a keze
léssei nem bizonyított. AIDS betegekben gyágy
szerek hatására gyakrabban alakulnak ki súlyos 
bőrreakciók. Flukonazo!lal és egyidejűleg egyéb, 
közismerten exfoliativ bórreakciókat okozó gyógy
szerekkel kezelt AIDS betegeken észleltek ilyen 
tüneteket. Ha szuperficiális candidosis fiukanazol 
kezelése során kiütés jelentkezik, a kezelést abba 
kell hagyni. Ha a bórtünet invaziv/szisztémás 
gombafertőzés miatt kezelt betegen jelentkezik, a 
beteg gondos megfigyelése szükséges és ha hó
lyagos léziók vagy erythema exsudativum multi
forme alakulna ki, a fiukanazol kezelést abba kell 
hagyni. 

Egyéb azol-származékokhoz hasonlóan ritkán 
anaphylaxiás reakció! válthat ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- kumarinnal. A prothrombin idő megnyúlhat, s 

bár a változás mértéke kicsi (12%) volt, kumarin
típusú anticoagulans terápiában részesülő betegek 
prothrombin idejét gondosan ellenőrizni kelL 

- szulfanilurea származékokkaL A klorpropamid, 
glibenklamid, glipizid, tolbutamid felezési idejét 
egészséges önkéntesekben meghosszabbította. 
Együtt adhatók, de hypoglykaemiás epizód előfor
dulására gondolni kell. 

- hidroklorotiaziddal. Egészséges önkéntesek
ben a fiukanazol plazma szintjét 40%-kal megnövel
te. Ez a hatás nem teszi szükségessé a fiukanazol 
adagolásának megváltoztatását diuretikumokat is 
szedő betegek esetében, de gondolni kell rá. 

- feniteinnaL A fenitaln szintjét klinikailag jelentő
sen megnöveli. Együttariasuk esetén a fenitein szin
tet ellenőrizni kell. 

Kinelikai interakció vizsgálatok szerint napi 50 
mg fiukanazol nem befolyásolta a kombinált orális 
kontraceptivumok szintjét. Napi 200 mg fiukanazol 
az aethinyloestradiol és a levonorgestrel-görbe alat
ti terűlet (AUC) értékét 40 ill. 24%-kal növelte. E vizs
gálatok alapján a Ilukanazol ismételt adagjai a kom
binált orális kontraceptivumok hatását feltehetően 
nem befolyásolja. 

A fiukanazol felszívódását táplálék, cimetidin, 
antacidumok, valamint csontvelótranszplantált bete
gek teljes-test besugárzása nem befolyásolja. 

Fiukanazeit és rifampicint együtt adva a fiukana
zol felszívódási-görbe alatti terület értéke 25%-kal, 
felezési ideje 20%-kal csökkent. Rifampicint és 
fiukanazoli együtt alkalmazva a fiukanazol dózisá
nak növelése megfontolandó. 

Vesetranszplantált betegekben napi 200 mg 
Ilukanazol a ciklosparin koncentrációt lassan növel
te. Csontvelótranszplantált betegekben viszont napi 
100 mg nem befolyásolta a ciklosparin sz intet. 
Fiukanazoli és ciklosporint egyült adagolva a cik
losparin p!azma koncentrációjának manitorozása 
ajánlott. 
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Placebóval ellenőrzött interakció vizsgálat során 
napi 200 mg fiukanazol 14 napig adagolva a teofill
in plazma elearance-ét átlag 18%-kal csökkentette. 
Nagy teofil! in adagokkal kezelt vagy a teafill in toxi
kus hatása szempontjából egyéb okból veszélyez
tetett betegek gondos megfigyelése, toxikus hatá
sok jelentkezése esetén a teofillin adagjának módo-
sítása szükséges. _ 

A fent említetteken kívül más interákcióVízsgála
tokat nem végeztek, de az orvosnak gondolnia kell 
rá, hogy a f!ukonazol és egyéb gyógyszerek is köl
csönhatással lehetnek egymásra. 
e Figyelmeztetés 

A fiukanazol alkalmazásáról terhességben alig 
van tapasztalat Állatokban csak nagy adagok vol
tak toxikusak a magzatra és az anyára. Ezek az ész
lelések a fiukanazol terápiás adagjára nem vonat
koztathatók. Ennek ellenére terheseknek csak sú
lyos vagy az életet veszélyeztető gombafertőzések
ben adható, ha a várható terápiás hatás a lehetsé
ges magzatkárosító hatásnál fontosabb. 

A fiukanazol a plazma koncentrációhoz hasonló 
szinlet ér el az anyatejben, ezért adása szaplató 
anyáknak ellenjavallL Súlyos alapbetegségben 
szenvedö, flukonazollal is kezelt betegek boncolá
sakor néhány esetben májnecrosist találtak. Ezek a 
betegek egyidejűleg több gyógyszert is szedtek, 
melynek némelyike potenciálisan hepatotoxikus 
és/vagy alapbetegségük okozhatta a májnecrosist. 
Mivel azonban a fiukanazol oki szerepe nem zárha
tó ki, azoknak a betegeknek, akiknek máj-enzim ér
tékei jelentősen emelkednek, a fiukanazol csak al
kalmazásának lehetséges előnyeit és hátrányait 
gondosan megfontolva javallt. 

Túladagolás: tüneti kezelés és gyomormosás ja
vallt. 

Forszírozott diuresis az elimináció mértékét a ve
sén keresztül növeli. 3 órás haemedialysis a plazma 
szintet mintegy 50%-ka! csökkenti. 

Eltartás: szabahőmérsékleten tartandó. 
e Megjegyzés:+ V (kapszula) Fb (infúzió} 
e Törzskönyvi szám: K-1550 (50 mg kapszula); 
K-1551 (100 mg kapszula); K- 1552 (150 mg kap
szula): K- 1553 (200 mg kapszula); K -1554 (infú
zió) 

· DIGESTIFREJ'li\l(E tabh!ftá(75x) ·.· 

.ROCHE/WIEN .:: !\JC."<ód:!\09A!\b2· 

A Digestif Rennie tabletta a gyomorsav túlterme
léstól védi a gyomornyálkahártyát Gyorsan semle
gesiti a felesleges gyomarsavat és visszaállítja a 
normális gyomornedv összetétel egyensúlyát. Ezu
tán a készítményben szerepló emésztőenzimek a 
duodenumban fejtik ki hatásukat. 



A Digestif Rennie rendszeres alkalmazásával az 
emésztési zavarok és azok kellemetlen következmé
nyei,. mint a puffadás, gyomorsav felböfögés meg
szüntethetö. 

A már meglévő emésztési zavarokat a Digestif 
Rennie kedvezően befolyásolja. A készítmény olyan 
hatóanyagokat tartalmaz, amelyek a gyomarsavat 
semlegesítik és a kel!emetlen tüneteket megszün
tetik, így a gyomortartalom erjedése következtében 
keletkező gázosodást is. 

A tablettát víz nélkül is el lehet szapogaini és jó 
túrhetósége következtében gyermekeknél is köny
nyen alkalmazható. 
e Hatóanyag 

28 mg papayotinum (1 :200) megfelel 2300 
TU/mg; 

56 mg pencrealinum (megfelel: lipase 6000 Fl P-
U/g, 

amylase 6000 Fl P-U/g, protease 280 Fl P-U/g); 
630 mg calcium carbonicum; 
56 mg magnesium carbonicum; 
2,8 mg oleosum menthae piperitae; 
591 mg saccharosum tablettánként 

e Javallat 
Elősegíti az emésztési zavarok megszüntetését 

és támogatja az emésztést: 
- emésztési zavarok, gyomorsav túltermelés, 

gyomorégés,puffadás, valamint a gyomor túlterhe
lése esetén, túlzott alkohol, nikotin, kávé, édesség 
vagy gyógyszerek fogyasztása után; 

-terhesség idején fellépö, savtúltermelés követ
keztében létrejövő gyomorpanaszokat is meg lehet 
szüntetni Rennie adagolásávaL 

- Emésztési zavarok megelőzésére a tablettát 
minden étkezés után a szájban hagyni kell szétol
vadni. 
o Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
• Adagolás 

1-2 tablettát étkezés előtt, közben vagy után, el
szopogatni. Két tabletta bevétele között fél órának 
kell eltelnie, hogy a második tabletta egy hOsszabb 
idejű semlegesítést tudjon végrehajtani (nincs má
sodik savlökés)! 
• Mellékhatás 

Terápiás dózisokban nem várható mellékhatás. 
Túladagolás esetén az alkalmazás körülményeitől 
függóen előfordulhat székrekedés vagy hasmenés_ 
A vizelet enyhe alkalizálódása nagyobb adagtól elő
fordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Megváltoztathatja más gyógyszerek felszfvó
dását és kiválasztódását kűlönösen a csak savas 
közegben reszorbeálódókét. Más gyógyszerekkel 
való együttes alkalmazása ezért nem ajánlatos 
(kb. 2 órának kell eltelnie a gyógyszerek bevéte!e 
között). 
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• Figyelmeztetés 
A diabeteses betegek kezelésében a tablettán

kénti kb.0,6 g saccharosum tartalmat figyelembe 
kell venni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C) száraz 
helyen. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K - 1664 

biGIFÜNGI1\Ihintöpd~($1t!!F 

Fungicid és fungistatikus hatású. Hatásos szá
mos dermatophytia lokális kezelésében, elsősorban 
Trichophyton mentagrophythes, Trichophyton rubu
rum, Microsporon canis, Epidermophyton tlocco
sum, továbbá Malessezia turtur okozta fertőzések 
esetén, továbbá griseofulvinnal kezelt krónikus der
matophytiák kiegészítő antimycotikus lokális kezelé
sére. 
e Hatóanyag 

1 g tolnaftatum (50 g) hintóporban. 
• Javallat 

Dermatophytonok - Trichophyton rubrum, T. 
mentagrophytes, Epidermophyton floecosum -
okozta felületi mycosisok; erasio interdigitalis, 
mycosis superfacialis. 

Hyperhydrosisos egyének hajlati gombás fertő
zésének megelőzése és utókezelése. 
e Adagolás 

Szappanos, melegvizes lemosás után a száraz
ra törölt interdigitális redőkbe, ill. a kezelendő egyéb 
bórfelületre kell hinteni naponta kétszer. 

Erodált bórfelületre is alkalmazható. 
Lábgombásodás esetén naponta kétszer a dpó, 

zokni is beszórandó. 
• Mellékhatás 

Bórizgató és szenzibilizáló hatása elhanyagol
ható. 
e Figyelmeztetés 

Az onychomycosist nem befolyásolja. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + Vn 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3649 

DIGIIVIERcítl\lllflloFI\O,oi.t~iil!ilta · 
(sol<) 

MERCK; 

A digitoxin fő hatása a szívizom kontrakciós ere
jének fokozása. Ezáltal nö a verőtérfogat csökken a 
végdiestales kamratérfogat. a dilatált szív megki
sebbedik. Javul a szív-kontrakciók hatásfoka, csók
ken a myocardium oxigénfogyasztása. A verőtérfo-

gat növekedése a sympaticotoniát csökkenti, így a 
teljes perifériás ellenállás csökken. 

A supraventricularis tachyarrhythmiák kezelésé
ben kihasznál t negativ chrono trap, negativ drometrap 
hatás, a pitvari refrakter periódus rövidülése közvetett 
úton, a n. vagus ingerlésén keresztül érvényesül. 

A digitoxin pozitív bathmctrop hatása révén fo
kozza a szívizomzat automáciáját. a heteratop in
gerképzés!. ennek a mellékhatások szempontjából 
van nagy jelentősége. 

A digitoxin 98-100%-ban felszívódik a gyomor
bélcsatornábóL Szérumfehérjékhez átlagosan 95%
ban kötódik. Eloszlási térfogata egyénileg változó, 
0,4-0,7 1/ttkg között van. A digitoxin terápiás szé
rumkoncentrációja 8~30 ng/ml. Erősen kumulálódik. 
Eliminációs felezési ideje 7-8 nap. Egészséges ve
seműködés mellett a gyógyszer kb. 60%-a avesén 
keresztül, 40%-a a széklettel választódik ki. Ennek 
során a széklettel ürülő digttoxin bi!iárisan, kisebb 
része közvetlenül, szekrécióval kerül a bélcsatorná
ba. A vesemúködés zavara eselén a csökkent 
renalis kiválasztást a fokozott metabolizáció és a 
széklettel történő kiválasztódás kompenzálja. Ezért 
a digoxintól és származékaitól eltérően krónikus ve
seelégtelenségben nem szükséges az adagot 
csökkenteni. 

A digitoxin metabolikus lebontása során az egy
mást követő cukorlehasflás és glukuronsavas konju
gáció révén vizoldékony, poláris metabolitok kelet
keznek, me!yek az epével választódnak ki. A bélbe 
került metabolitok nagyobb része a glukuronsav le
hasítása után visszaszívódik, és a májba kerűl, ahol 
újabb biotranszformációy esik át. Ezen a módon a 
digitoxín enterohepatikus körforgása alakul ki, mely
ben az adott időben a szervezetben levő digitoxin 
egynegyede vesz részt. 
e Hatóanyag 

0,07 mg digitoxinum tablettánként. 
e Javallat 

Szívelégtelenség. Supraventricularis tachy
cardiával járó arrhythmiák. Beszűkül! vesefunkcióval 
társult esetekben is alkalmazható tartós kezelésre. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Digitalis-intoxicatio gyanúja. Hypercalcaemia. 

Káliumhiányos állapotok. Súlyos bradycardia. ll. és 
lll. fokú AV-black (hacsak nincs pacemaker beépít
ve). Carolis sinus syndroma. WPW-syndroma. 
Thoracalis aorta aneurysma. Ventricularis tachycar
dia (intoxicatio!!). 

Obstructiv cardiomyopathia (idiopathiás subaor
tikus stenosis). Várható cardioversio. 
e Adagolás 

Általában - a glukozidszükséglettől függően -
közepesen gyors telító adagolás javasolt: 

a) 60 évesnél idósebbeknél, kivéve az erős 

izomzatúakat akiknél a b) szerinti adagolás szüksé
ges: 

381 

1. nap: 3-szor 1 tabletta 
2. nap: 3-szar 1 tabletta 
3. nap: 3-szar 1 tabletta 
a 4. naptól kezdve: fenntartó adag napi 1 tabletta 
b) 60 év alatti felnőttek, kivéve a gracilis alkatú-

akat, akiknél az a) pontban foglaltak érvényesek: 
1. nap: 3-szar 1,5 tabletta 
2. nap: 3-szar 1,5 tabletta 
3. nap: 3-szor 1,5 tabletta a 4. naptól kezdve: 

fenntartó adag napi 1 ,5 tabletta. 
A fenti dózisok csak tájékoztatásul szolgálnak, 

ezek az adott csoport átlagos glükozid szükségleté
nek felelnek meg, az egyes esetekben az egyénileg 
különböző glükozid szükséglethez kell az adagot 
beáflftani. 

A gyógyszer bevétele: lehetőleg étkezés után, 
szélrágás nélkül, kevés folyadékkaL 
a Mellékhatás 

Jelentkezésük esetén túladagolás gyanúja me
rül Tel. Leggyakoribbak a cardialis mellékhatások. 
Különbözó ritmuszavarok: nagyfokú bradycardia, 1-
11-1!1. fokú AV-black, paroxysmalis pitvaritachycardia 
AV-blockkal, ventricularis extrasystolia (bigeminia), 
ventricularis tachycardia fordulhatnak elő. A szfvrit
muszavarok fellépését az elektrolitháztartás (kálium, 
kalcium, magnézium) zavarai elősegítik. 

Leggyakoribb gastrointestinalis mellékhatások: 
étvágytalanság, émelygés, hányás. Ritkán hasme
nés, hasi fájdalom. 

Központi idegrendszeri mellékhatások: ritkán 
fejfájás, fáradtság, álmatlanság, psychés tünetek 
(rémálmok, izgatottság). Ritkán depresszio, halluci
natiók, psychosis fordul elő. Egyes esetekben látási 
zavarok (pl. szikralátás) léphetnek fel a terápiás dó
zistartományban is. Ritkán allergiás reakciók (ery
thema, thrombocytopenia, lupus erythematodes
szerú tünetek), gynecomastia alakulhatnak ki, me
lyek a digitoxin kezelés elhagyását követően rend
szerint visszafejlődnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos együttadni: 
- ív. kalciummal. 
Ovatosan adható együtt: 
- káliumürítő diureticumokkal, laxansokkal. 

amphotericin B-vel, karbenoxolonnal. penicillin G
vel, szalicilátokkal, kortikoszteroidokkal, ACTH-val 
(a kálium- és magnéziumhiány révén erősíthetik a 
digitoxin hatását, a digitalis intoxicatio veszélyét fo
kozzák); 

- kolesztiraminnal, kolesztipollal, kaolin-pektin
nel vagy aktívszénnel (csökkentik a digitoxin felszí
vódását a bélből); 

- fenilbutazonnal, fenobarbitallal, fenitoinnal, 
rifampicinnel, spironolaktonnal (a digitoxin hatása 
csökken); 

- reszerpinnel, szukcinilkolinnal (katekolamin fel
szabadítás révén elősegíthetik ritmuszavarok kiala
kulását); 



sympathomimetikumokkal, foszfod i esz-
terázgátlókkal (a ventricularis arrhythmiák kialakulá
sának veszélye nő); 

- triciklikus antidepresszánsokkal (lassítják a 
szívben az ingerületvezetési, ezáltal ritmuszavarok 
kialakulásásnak veszélyét növelik); 

- kinidinnet, verapamillal, diltiazemmel {a digi
toxin szérümszintje emelkedhet; ez az emelkedés 
digitoxin esetében kevésbé kifejezett, mint digoxin 
alkalmazásakor). 
e Figyelmeztetés 

óvatosan adható ingerületvezetési, ingerképzé~ 
si zavarok (sinus csomó dysfunctio) esetén. Csök
kent glükozidszükséglet áll fenn hypothyreosisban. 
Fokozott glükozidérzékenység tapasztalható hypox
iában és az elektrolitháztartás (különösen kálium, 
kalcium, magnézium) zavaraiban. 

Emelkedett a glükozidszükséglet supraventricu
laris tachycardiás arrhythmia és hyperthyreosis ese
tén.70 év feletti betegeknek- a csökkent intercellu
laris tér miatt- általában csak 1 ~g/ttkg/nap adagra 
van szükségük, pl. 50 kg testtömeg mellett csak na
pi 0,05 mg-ra. 

Átállás digitoxin kezelésre: 
Más szívglükozidokkal történt előzetes kezelést 

a digitoxin adagolásánál figyelembe kell venni. 
Ha a beteg korábban digoxint, annak valamilyen 

származékét vagy más szívglükozidot szedett, 
egészséges veseműködés eselén az áttérés 2 na
pos kezelési szünet után lehetséges. Ha a vesemú
ködés zavara áll fenn, (pl. idősebb betegek) 3 na
pos vagy ennél is hosszabb szünetet kell tartani. Ezt 
követőn a fenti adagolási séma (közepesen gyors 
telítés) javasolt. Ha digitalismérgezés gyanúja merül 
fel, a kezelési szünetet a klinikai képnek megfelelő 
ideig kell fenntartani. 

Terhességben az indikáció gondos mérlegelé
sére és óvatos adagolásra van szükség (nagymér
tékben változó az egyéni glükozidszükséglet). A 
digitoxin átjut a magzati vérkeringésbe, azonban 
teratogén hatások nem ismertek. Terhesség alatt az 
anyát gondosan ellenőrizni kell, s az adagot egyéni
leg, a szükséglet alapján kell meghatározni. 

A terhesség utolsó heteiben a glükozidszüksé
glet emelkedhet. A szülést követően gyakran az 
adag csökkentése válik indokolttá. 

A digitoxin az anyatejben megjelenik, de a gyer
mek vérébe olyan kevés gyógyszer jut át. hogy emi
att csak igen ritkán jön szóba a csecsemő elválasz
tása. 

Túladagolás: a szívglükozidok terápiás széles
sége kicsi. 

A terápiás dózist 60%-kal meghaladó adag 
nagy valószínűséggel intoxicatio! okoz. 

Túladagolás tünetei: egyénileg eltérő módon 
lépnek fel a .. Mellékhatások" címszó alatt részlete
zett cardialis, gastrointestinaliS, központi idegrend
szeri tünetek. Az extracardialis és cardialis tünetek 
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egyidőben vagy egymás után jelentkezhetnek, 
ilyenkor a digitalismérgezés cardialis jeleit kell sok
kal komolyabban venni. A halálos kimenetelű 
glükozidmérgezések a glükozid cardiotoxikus hatá
sának következményei. 

Túladagolás kezelése: A beteget gondosan el
lenőrizni kell. Minden digitalis-medikációt azonnaile 
kell állítan i. Ez en)rhébb esetben elegendő. 

Fenyegető digitalis indukálta szívritmuszavarok 
eselén a beteget intenzív osztályon kell kezelni. 

Akut mérgezésben a méreg primer eliminációját 
gyomormosással kell elérni. 

Digitalis okozta tachycardia esetében a kálium
szintet ellenőrizzük és esetleg a normálérték felső 
határára· emeljük (cave: AV-black). Hyperkalaemia 
esetén glükóz és inzulin parenteralis bevitele válhat 
szükségessé. Antiarrhythmiás terápia céljából: 100 
mg lidocain iv. bolusban, majd infúzió 2 mg/min., 
vagy 250 mg fenitein iv. 10 perc alatt beadva, majd 
a kezelést per os kell folytatni. 

Bradycardiás szívritmuszavarok eselén para
sympatholyticumok {pl. atropin, ípratropium bro
mid), esetleg átmeneti pacemakerkezelése. 

Az enterohepatikus körforgás megszakítása cél
jából naportta 4-8 g kolesztiramin (felezési idő 1-2 
nap) vagy aktív sz én, cholestipol. Fokozott bélürítés 
biztosítása. Peritonealis dialysis és haemedialysis 
hatástalan. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 25°C alatt. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4084 

DIGO.J(IN0,1%eseppiik(1s.inll 

Dl G?XIN.o,s.·mg.injE!~ció (5 "•~···Illi) 
DIGOí<IN ó,2sm9 íabletta•(sóx) · · 

PHARMAMAGlST:(csepj)ék)' 
'ATC-kÓ'd:-·Co1AÁos 

RICHTER {injekCió', _tábiElttá) 

A myocardium membrán Na-K ATP-áz szelek
tív inhibitoraként pozitív inatrop hatású, így fokoz
za a myocardium összehúzódásának erejét, a 
kamrák systole idején történő kiürülését,csökkenti 
a végdiastolés nyomást, valamint a dilatált szív 
méretét. 

A sinus, az AV csomón kifejtett vagamimetikus 
hatása révén ill. a nodális rostok conductivitásának 
lassítása által (AH idő megnyúlása) negatív chrono
ill. dramctrop hatást fejt ki. 

Fokozza a heterothrop ingerképzést, a szívizom 
ingerlékenységét, valamint annak oxigénigényét 

Nagy dózisban a sympathikus idegrendszert is 
aktiválja, ennek toxicus hatásaiban lehet szerepe. 

• Hatóariyag 
15 mg digoxinum (15 ml) propilénglikol tartalmú 

szeszes, vizes oldatban üvegenként 0,5 mg digox
inum (2 ml) propilénglikol tartalmú szeszes, vizes ol
datban ampullánként; 0,25 mg digoxinum tablettán
ként 
e Javallat 

/nj.: szívelégtelenségben iv. adagolva gyors 
kompenzálásra; tabi. és oldat: a kompenzált állapot 
fenntartására, továbbá supraventricularis, paroxys
malis tachycardia, gyors kamrai frekvenciával kísért 
pitvarfibrillatio, pitvari fiutter kezelése. 

Kevésbé hatásos akut myocardialis infarc
tushoz, rheumás Jázhoz, tüdőbetegséghez társult 
szívelégtelenségben és congestiv cardiomy
opathiában. 
e Ellenjavallat 

Bármelyik digitáliszkészítmény által kiváltott toxi
kus hatások megjelenése; kamrafibrillatio és kamrai 
tachycardia, súlyos bradycardia. 
• Adagolás 

Az adag egyénenkénti megállapítása szüksé
ges. Az átlagos adagolás felnótteknek: 

Kezelés Gyors ív Közepesen 
napja digitalizálás gyors iv. 

digitalizálás 
mg/nap mg/nap 

1,2 1,0 
2. 0,6 0,6 
3. 0.6 0,5 
4. 0,5 
5. 0,5 
6. 

/ 
7. 

Kezelés Lassú orális digit. 
napJa mg/nap lbljnap csepp/nap 

1. 0.75 3 30 
2. 0,75 3 30 
3 0.75 3 30 
4. 0,75 3 30 
5. 0,50 2 20 
6. 0,50 2 20 
7 0.50 2 20 

Közepesen gyors 
orális digitalizálás 

mg/nap tbl./nap csepp/nap 

1.50 6 60 
0.90 4 36 
0,75 3 30 
0.75 3 30 
0.75 3 30 

Fenntartó orális digit 
mg/nap labl./nap csepp/nap 

A hetedi~ nap ulán folyamalosan 0,25-0,50 1-2 1 G-20 

Enyhe vagy mérsékelt szívelégtelenségben, 1 
amikor a digitalizálás nem sürgős, a digoxin az átla
gos fenntartó adagban {0,25 mg/nap) adható; 7-10 
nap alatt hatásos plazmaszint biztosítható. A fenn
tartó adagot károsadott vesefunkció, hypokalaemia, 
hypothyreosis esetén csökkenteni kell napi 0,125 
mg-ra. 

Gyermekek adagja: újszülöttek, koraszülöttek és 
gyermekek digitalizálására (14 éves korig): 1-3 
csepp/ttkg orálisan, ill. O, 1-0,06 ml/ttkg im. vagy iv. 
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A fenntartó adag az előbbiek 1/5-% része. 1 csepp 
digoxintartalma: 0,025 mg; 10 csepp tartalma 1 tab
lettának felel meg. 
• Mellékhatás 

Étvágytalanság, hányinger, diarrhoea, fáradt
ság, idegrendszeri tünetek {fejfájás, homályos látás, 
szédülés, dezorientáció) és bradycardia. 

T úladagolásra utaló cardialis hatások: ectopiás 
ritmus {ventriculáris ES), pitvari, kamraf"tachYt:ardia, 
paroxysmalis pitvari tachycardia AV-blockal, AV
vezetési zavar. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tí/os: 
-kalcium inj.-val (a digitálisz toxicitása fokózod

hat). 
Óvatosan adható: 
- kinidinnel (fokozhatja a digitálisz arrhythmo

gen hatását); 
- psychofarmakonokkal (Li-tartalmúakkal is); 
..- sympathicomimeticumokkal (szívritmuszava

rok jelentkezhetnek); 
- diureticumokkal, amfotericinnel, kortiko

szteroidokkal (hypokalaemiát okozó hatásuk miatt a 
digitáliszhatás erősödhet). 
e Figyelmeztetés 

Óvatosan kell adni olyan betegnek, akit mellék
pajzsmirigy-kivonattal vagy D-vitamin nagy adagjá
val kezelnek. Akut mérgezés esetén, ha magátol 
nem hány a beteg hánytatni kell vagy gyomormo
sás! végezni, majd ágynyugalomban tüneti kezelést 
alkalmazni. 

A túladagolás, ill. kumuláció tüneteinek meg
szüntetésére általában elég a kezelést 1-·2 napra 
felfüggeszteni. Ha kezelés szükséges és a vese
funkció nem károsadott és nincs szivblokk, kálium
sók (klorid), fenitoin. lidokain, propranelol adható 
per os vagy iv. 

Szívblokk esetén atropin adható. 
Eltartás: szobahómérsékleten. Injekció: fénytól 

védve, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3142 (cseppek); Tsz.: 
3143 (injekció); Tsz.: 3144 {tabletta) 

DILTAf'l'60.SR•·retarcl·k~~s~ula 

\(so~) ..•.... · .. · .. ··••· •••·•·•• .·• ...•• · :<• DILTAN,9o sR•tetardkap!í~ÍllíF l2Qx) ··· ········ ··· ······· 

A diltiazem kalcium antagonista, gátolja a Ca2• 
ionok transzportját a sejtmembrán specifikus csa
tornáiban. 

Egyik legfontosabb hatása az értágítás, mely 
mind a perifériás, mind a koszorúér rendszerben ki
mutatható. 



Hatására koszorúérgörcsben csökken az artéri
ás vérnyomás és a szívizom oxigén ellátása nő, 
ezen túlmenően - mint kalcium antagonista- köz
vetlenül csökkenti a szívizom oxigén igényét. A dilti
azem elektrofiziológiai hatást fejt ki a szívre, csök
kenti a sinuscsomó aktlvitását és az atrioventricu
laris ingerületvezetés sebességét, így alkalmas 
supraventricularis arrhythmiák kezelésére. 

Csökkenti a perifériás ellenállást, növeli a perc
térfogata!, az ejekciós frakció! és megnyújtja a 
refrakter periódust 

Orális adagolásnál a diltiazem felszívódása tel
jes, ennek ellenére a jelentős Jirst pass" hatás miatt 
biohasznosulása csak kb. 50%. Eloszlási térfogata 
kb. 3--8 1/kg. A vegyület 80o/o-a kötődik fehérjékhez. 
A !max értéke 120 mg-os diltiazem dózis beadása 
után kb. 3-4 óra. A plazmafelezési idő 4-9 óra. A 
szervezetben a diltiazem malekután deza
cetileződés, valamint N- és 0-demetileződés meg y 
végbe, ezenkívül fenolas metabolitok konjugátumai 
is kimutathatók. A vegyület majdnem kizárólag 
metabolitok formájában választódik ki. A beadott 
dózis több mint 95%-a a májon, kevesebb mint 5%
a avesén keresztül eliminálódik. A ditliazem átjut a 
placentán. Kiválaszlóctik az anyatejben. 
e Hatóanyag 

60 mg diltiazemium chloratum, 90 mg diltiazemi
um chioratum relard kapszulánként. 
e Javallat 

Koszorúérbetegségek tartós kezelése; krónikus 
koszorúér elégtelenségból eredő és angina pectoris 
rohamok megelőzése·, vasospastikus angina 
(Prinzmetal angina); szívinfarctust követő angina 
pectoris; magas vérnyomás. 
e Ellenjavallat 

Cardiogén shock, decompenzált szívelégtelen
ség, sick sinus syndroma, ingerületvezetési zavarok 
sino-atriális vagy {ll. és lll. fokú) atrioventricularis 
b lock (kivéve a pacemekeres betegeket), bradycar
dia (pulzus 55/perc alatt). Acut szívinfarctus szö
v6dményes formája. Terhesség, szoptatás, (a keze
lés megkezdése előtt a terhesség fennállását ki kell 
zárni), WPW syndroma ha ahhoz pitvarremegés, 
vagy lebegés járul. 

Relativ ellenjavallat: hypotonia, l. fokú AV-black. 
• Adagolás 

A dózist egyénileg kell meghatározni. A Diltan 
retard kapszulából a hatóanyag fokozatosan szaba
dul fel, így biztosítva az egyenletes, hatásos vér
szintet A készítményeket szélrágás nélkül, egész
ben kell lenYelni. 

Koszorúérbetegség. Kezdő adag felnőtteknek: 
naponta 3-szor 1 Dittan-60 retard kapszula vagy 
naponta 2-szer 1 Dlltan-90 relard kapszula szétrá
gás nélkül, kevés folyadékkal, egészben lenyelve. 
A dózis fokozatosan emelhető maximum napi 360 
mg-ig. 

Hosszantartó kezelés, ill. tartós tünetmentesség 
eselén 2-3 hónapos időközönként javasolt a napi 
dózis fokozatos csökkentése. 

Hypertonia. Kezdő adag felnőtteknek: naponta 
3-szar 1 Diltan-60 vagy naponta 2-szer 1 Diltan-90 
retard kapszu"la. A klinikai képnek megfelelően a dó~ 
zis fokozatosan emelhető maximum napi 360 mg-ig. 

Nagy dózissal végzett, tartós vérnyomáscsök
kentő hatást biztosító kezelés esetén 2-3 hónapos 
időközönként javasolt a napi dózis fokozatos csök
kentése. 
e Mellékhatás 

Esetenként émelygés, fáradékonyság, szédülés, 
fejfájás, bórkiütéssei kísért, vagy anélkül fellépő 

viszketés. 
Nagy adagoknál oedema képzödhat a bokán és 

a lábszáron. 
Igen ritkán enyhén emelkedett szérum, SGOT, 

SGPT, gamma-GT és LDH szint. Ezért károsadott 
májfunkció fennállásakor javasolt a kezelés során a 
májfunkció ellenőrzése. Egyes esetekben bradycar
dia, AV black, hypotonia, továbbá fényérzékenység, 
paraesthesia előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönh'atás 

-egyéb vérnyomáscsökkentökkel (jelentős vér
nyomáscsökkentő hatás léphet fel), 

- cardiodepressiv, ill. ingerületvezetést gátló 
szerekkel (pl. béta-blokkolók, antiarrhytmiás szerek, 
szívglikozidok; hatásuk felerősödhet, magasabb fo
kú AV-black, szívfrekvencia csökkenés, jelentős vér
nyomásesés, esetleg szívelégtelenség léphet fel) az 
additív hatásra különösen kell figyelni a béta-blok
koló i v. adásánál; 

- digoxinnal (a digoxin szérumszintje nő); 
- carbamazepinnal (a carbamazepin vérszint nó 

és a neurotoxicitás fokozódik); 
- cyclosporinnal (cyclosporin vérszint nő); 
- cimetidinnel (a ditliazem vérszintje nő). 

• Figyelmeztetés 
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Károsadott májfunkció esetén hosszabb időkö
zöket kell biztosítani az egyes gyógyszeradagok 
beadása között. Idős betegekben lelassul a dilti
azem elimináció, ezért hajlamossá válnak a maga
sabb átlag plazma koncentrációra és így fokozott 
mértékben ki vannak téve a nemkívánatos mellékha
tásoknak. 

Az arrhythmiában és szívelégtelenségben szen
vedó betegek csökkent perctérfogata ezzel az elhú
zódó ellminicióval hozható összefüggésbe. Gondos 
elővigyázatosság .szükséges béta-blockolók együtt
adásakor, különösen a kamrafunkció zavara esetén. 

A kezelés alatt alkohol fogyasztása tilos. 
A járművezető képességet és a baleseti ve

széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége mellett szabad járművet vezetni, 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Túladagolás Nincs specifikus antidotuma. A túl
adagolás kezelése tüneti. A toxikus tünetek ellensú
lyozására ív. 1-2 g kalcium glukonát vagy 1 mg at
ropin vagy béta2 stimuláns típusú katekolamin, pL 
orciprenalin adható. 

Eltartás: sz.obahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2260 {60 SR relard kap
szula); K- 2261 (90 SR retard kapszula) 

DlLZEM 2s··mgparehteral·injekció 
(5 porampulla + 5 x 51111) 

DlLZEM 10? mg parenteral}!'iekció 
(5 porampt.íua·+s·x :!ó:ml) 

GÖDECk~PAA~É :bÁVÚ!i 
':'ATd,ko:a~:CaSó---s(h 

A di!tlazem a szívizom oxigénszükségletét köz
vetlenül a szívizomsejtek energiaigényes anyagcse
re-folyamatainak befolyásaiása útján, ill. közvetve a 
periféfiás ellenállás, a szív utáterhelésének (after
load) csökkentése révén mérsékli. A perifériás ellen
állás csökkenésének alapja az érfal simaizom tónu
sának csökkenése. Ez a koszorúerek ellenállásának 
csökkenését és a szívizomzat vérellátásának javulá
sát eredményezi. A diltiazem ily módon akadályoz
za a koszorúérgörcs fellépését és csökkenti az 
emelkedett vérnyomást. Ezen túlmenően a diltiazem 
gátolja a szívizom ingerületképző és vezető rend
szerének működését (küiÓnösen a pitvar-kamrai át
vezetést), ezen hatása révén képes csökkenteni a 
megnövekedett szív frekvenciát A normális kiindu
Jási értékek mellett a vérnyomást és a szívfrekvenci
át általában nem befolyásolja. 

A diltiazem egyrészt a szívizomzat oxigénszük
ségletének csökkentése, másrészt az oxigénkínálat 
javítása révén az oxigénellátás egyensúlyát ered
ményezi. 

A diltiazem hatásának farmakológiai alapját a 
kalciumionok beáramlásának gátlása képezi a szív
izomsejtekbe, az érfal simaizom sejtjeibe, valamint 
az ingerképző központokba. Ennek következtében 
ezen sejtek kálcium koncentrációja csökken, ezen
felül a dllliazem akadályozza a kalcium káros Ier
akádádál a szövetekben és a sejtszervekben; to
vábbá gátolja az energiában gazdag foszfátok el
vesztését (sojtvédelem). 

A ditliazem szérumszintjének alakulása három
komponensű modellel írható le. Az elimináció fe
lezési deje 0,1 óra (a-fázis), 2,1 óra W-fázis) és 
9,8 óra (y-fázis). 

A diltiazcm az alábbimódon metabolizálódik: 
- elsődleges anyagcseretermékekké történő 

dezacetilálás; 
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-oxidatív 0- és N-demetilálás: 
- fenolas hidroxilcsoporttal rendelkező metaboli-

tok konjugálása. 
Az alapvegyülettel összehasonlítva az elsődle

ges anyagcseretermékek, az N-demethyldiltiazem 
és des-acetyldiltiazem gyengébb farmakológiai ha
tást mutattak. A további vegyületek farmakológiai
lag hatástalanok. 

A diltiazem 80%-a a plazmafehérjékhez (albu
min, savanyú glikoproteinek) kötódik. A fehérjéhez 
való kötődést a terápiás koncentrációban jelen levő 
egyéb gyógyszerek nem befolyásolják. 

Tekintettel arra, hogy a diltiazem legnagyobb 
részt a májban metabolizálódik és csak 0,2-4%-a 
választódik ki változatlanul a vizeletteL vesee!égte· 
lenség esetén nem szükséges az adag csökkenté
se. Súlyos májkárosodás me!lett azonban lelassult 
biotranszformációval kell számolni. 
e Hatóanyag 

25 mg, ill. 100 mg diltiazemium chioratum por
ampullánként Oldószerampulla: 5 ml, ill. 20 ml 
Aqua dest. pro inj. 
• Javallat 

Súlyos angina pectoris roham akut kezelése. 
A szfvkoszorúér görcsök megelőzése coronaro

graphia vagy bypass-műtét során. 
Paroxysmalis supraventricularis tachycardia. 
A kamrai frekvencia csökkentése gyors átveze

téssei járó pitvarremegésnél vagy-lebegésnél (kivé
ve egyidejűleg fennálló WPW syndroma esetén). 
e Ellenjavallat 

Terhesség és szoptatás. 
Nem arrhythmia okozta cardiogen shock, szö

vődményes friss szívinfarctus, cardialis decompen
satio, sick sinus syndroma, átvezetési zavarok (ll. és 
lll. fokú sinuatriális vagy atrioventricularis black, ki
véve azokat a betegeket. akiknek pacemakerük 
van), bradycardia {ha a sziv frekvencia kevesebb 
mint 55/perc, ill. a pulzus frekvencia kisebb mint 
50/perc). 

Pitvarremegés vagy- lebegéssei egyidejűleg 

fennálló WPW syndroma (mivel fennáll a kamrai 
tachycardia kialakulásának veszélye). 

Alkalmazása óvatosságat igényel: enyhe atrio
ventricularis ingervezetési zavar (1. fokú AV-black), 
.intraventricularis vezetési zavar (pl. bal- vagy jabb
szárblock) vagy kifejezett alacsony vérnyomás (sú
lyos hypotoniás állapot) esetén. 
e Adagolás 

Kizárólag ;ntravénásan adható. Szokásos adag
ja: 0,3 mg diltiazem/ttkg-onként lassú, 2-3 perces 
intravénás bolus injekcióban. 

Szükség esetén az adag 30 perc múlva megis
mételhető. Ha szükséges, a terápiás hatás fenntar
tása céljából az iv. injekciót követően tartós csepp
infúzió adható, melynek adagja 0,2-1 mg/perc 
(0,0028--0,014 mg/ttkg/perc). 



kL infúzió adagját a beteg mindenkori állapotá
nak megfelelóen, egyénileg kel! meghatározni. 

Tartós infúzió adásakor a maximális napi adag 
300 mg lehet. A Dilzem injekció akut terápiás be
avatkozásra alkalmas, a kórlefolyástól függöen 
azonban a kezelés több napon át folytatható. 

Az injekciós/infúziós oldat elkészítése: 
kL oldászert steril fecskendő segítségével kell 

felszivni és a poramputlába fecskendezni. Rövid rá
zást követően a por oldódik. Az elkészített tiszta, át
tetsző oldat vagy közvetlenül injiciálható vagy meg
felelő infúziós oldattal (fiziológiás konyhasó-oldat, 
fruktóz-oldat, glükóz-oldat, Ringer-laktát oldat, plaz
maexpander oldatok, mint pl. Rheomacrodex) hígít
ható. Általában csak a frissen, kőzvetlenül a felhasz
nálás előtt elkészített oldat illetve infúzió használha
tó fel. Kivételes esetben az oldatot ill. infúzió! szaba
hőmérsékleten {25 °C alatt) való 24 órás állás után 
is be lehet adni. 
• Mellékhatás 

Egyes esetekben bradycardia, az ingerületveze
tés romlása, (sinuatrialis vagy AV-black), perctérfo
gatcsökkenés, jelentős vérnyomáscsökkenés 
{hypotonia) - különösen nagyobb adagok adásakor 
és/vagy ha a szívizom előzetesen károsadott 

Nagyon ritkán fejfájás. 
Nem zárható ki, hogy a per os (tabletta) 

DlLZEM-kezelés mellett megfigyelt me! lékhatások a 
parenterálls adás során is fellépnek, nevezetesen: 
alkalmanként rosszullét, fáradtság, szédülés, visz
ketés (bőrkiütésekkel vagy azok nélkül), nagyobb 
adagban boka- ill. lábszároedema, nagyon ritkán a 
GOT, GPT, gamma GT és LDH aktivitás reverzibilis 
emelkedése a szérumban, tartós szedés mellett 
esetenként gingivahyperplasia. 

Egyes esetekben erythema multiforme fellépé
séről is beszámoltak, az oki összefüggést azonban 
a diltiazem szedése és e jelenség közötteddig még 
nem bizonyították. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A diltiazem és más szívmúködést és/vagy inge
rületvezetést gátló (negatív chronotrop, dromotrop 
és/vagy inotrop) szerek egymás hatását erősíthetik, 
ami magasabb fokú AV-blockhoz, a szívfrekvencia 
csökkenéséhez, jelentős vérnyomás csökkenéshez, 
esetleg szívelégtelenség fellépéséhez vezethet, 
ezért 

Tilos együttadni: 
- béta-blackalókkal 
óvatosan adható: 
- más kalcium-antagonistákkal 
-antiarrhythmiás szerekkel 
- szívglikozidokkal 
- antihypertensivumokkal (a ·vérnyomás csök-

kentő hatás üsszegeződik) 
- karbamazepinnel, ciclosparin A-val (plazma

szintjük C;melkedhet, a diltiazem elhagyása után 
újab b dózisbeállítás válhat szükségessé). 

• Figyelmeztetés 
A Dilzem injekció csak a beteg orvosi megfigye

lése (szív-keringési funkció EKG), mellett alkalmaz
ható. 

A carcinogenitási vizsgálatokban a diltiazem 
nem bizonyult rákkeltónek. 

Igen nagy adagok mellett egér- és házinyúlemb~ 
riókban elvétve· csontvázeltéréseket találtak, ezek 
nem specifikus teratogén, hanem általános toxikus 
hatásra vezethetők vissza. Biztonsági szempontok 
miatt azonban terhességben és szapiatás alatt a 
Dilzem injekciót nem szabad alkalmazni. 

A megfelelő infúziós oldattal elkészített Dilzem
oldat 24 órán át fizikailag és kémiailag stabil. 

pH = 7 érték mellett a diltiazem' bázis az oldat
ból kicsapódhat 

Ha tartós ciclosparin A kezelés közben a dil
tizem adagját csökkentjük vagy adását abbahagy
juk, lehetséges, hogy a ciclosparin A plazmaszintje 
csökken. Ilyenkor - a transzplantátum kilökődésé
nek veszélye miatt - szükséges a ciclosparin A 
adagjának megfelelő módosítása. 

A diltizem és digoxin "'zájon át történő együttes 
adásakor a plazma digoxin-Szintjének emelkedését 
figyelték meg. Tekintettel az emelkedés minimális 
voltára ennek klinikai jelentősége csekély. Dilzem in
jekció és digoxin esetében eddig digoxin-plaz
maszint növekedést nem tapasztaltak. 

Nitroglicerinnel, vagy tartós hatású nitrátokkal 
együtt adható. Egymás hatásának negatív befolyá
solását eddig nem tapasztalták. 

A vizsgálatok szerint együttadásuk, -additív ha
tású. 

Számos esetben alkalmazták a diltiazemet anti
coagulansokkal, dlureticumokkal, orális antidia
beticumokkal, köszvényellenes szerekkel és 
szérumlipidszint csökkenlőkkel és inkompatibilitás! 
nem észleltek. 

Túladagolás: mivel a diltiazem specifikus anti
dolurna nem ismert, a klinikai tüneteknek megfele-
16en kelt intézkedni. Vérnyomásesés esetén a teen
dő: a beteg megfelelő elhelyezése, volumenpótlás, 
szükség eselén dopamin, dobutamin, noradrenalin 
adása. 

Bradycardia, ll. vagy lll. AV-black eselén teen
dő: atropin, orciprenal in adása, szükség esetén pa
cemaker beültetés. 

Perctérfogatcsökkenés vagy szívelégtelenség 
esetén teendő: szívglikozidok, dopamin, doputamin 
adása. Szívmegál!ás és keringés összeomlás ese
tén külső szívmasszázs, mesterséges légzés, EKG 
ellenőrzés, intenzív terápiás beavatkozások (defib
rillatio, pace-maker kezelés) szükségesek. 
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Eltartás: szabahőmérsékleten 25 °C alatt tar
tandó! 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1673 (25 mg injekció) 

K- 1674 (100 mg injekció) 

DILZEM. relard tabletfa•(50x) ·• 

GÖDECKEIPARKE DAVJS 

ATC'kóéi:'COB0-801 

A diltiazem csökkenti a sejtekbe történó Ca-ion 
beáramlást. 

A sejten belüli Ca-koncentráció esőkkentése ré
vén tágítja a koszorúereket, a perifériás artériákat és 
arteriolákat, így a perifériás eltenáltás csökken, 
amelynek következtében az afterload is csökken. A 
koszorúerek tágításával a szívizom vérellátását javít
ja és a szívizomsejtek anyagcsere-folyamataira köz
vetlenül hatva csökkenti azok oxigén szükségletét. 
Gátolja a koszorúérgörcsöt, a magas szívfrekvenci
át és vérnyomást csökkenti. 

Gátolja a Ca 2+ függő thrombocyta aggregációt. 
e Hatóanyag 

90 mg diltiazemium chioratum relard tablettán
ként 
• Javallat 

Ischaemiás szivbetegségek tartós kezelése. Ro
hamok megelőzése idült koszorúsér keringési za
varban vagy angina pectorisban. Vasospastikus 
(Prinzmetal) angina, myocardlalis infarctus utáni an
gina pectoris. Az artériás hypertonia tartós kezelése 
(L és IL stádium}. Extrasystolia (főként katekelamin 
és glikezida indukció} esetében. 
• Ellenjavallat 

Cardiogén shock, friss myocardialis infarctus, 
szívelégtelenség, sick-sinus syndroma, illetve 11. 
vagy lll. fokú atrioventri9ularis vezetési zavarokban 
(kivéve a pacemakerrel rendelkező betegeket}, 
55/min-nél alacsonyabb pulzusfrekvencia esetén. 
Terhesség,szoptatás. 
• Adagolás 

Szokásos adagja napi 2x1 tabletta, amely szük
ség eselén legfeljebb további napi 1-2 tablettával 
növelhető. 

o Mellékhatás 
A kezelés során jelentkezhet fáradtságérzés, 

szédülés, súlyvesztés, rosszullét, bőrviszketés, eset
leg kiütés. Előfordulhat szérum GOT, GPT, Gamma
GT és LDH szint emelkedés. Magasabb adagok al
kalmazása esetén és/vagy a szívizomzat előzetes 
károsodásakor jelentkezhet : bradycardia, átvezeté
si zavarok (AV-black} jelentős vérnyomásesés. 

Hosszantartó kezelés során előfordulhat fogíny
elváltozás (gingiva hyperplasia). A beteg figyeimét 
a szájhigiénia fokozott betartására fel kell hívni. 

Egyedi esetekben bór-túlérzékenységi reakciói 
(egyebek közt erythema multiforme) is megfigyel
tek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
-egyéb antihypertensiv szerekkel (jelentős vér

nyomásesés léphet fel); 
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- cardiodepressiv, illetve ingerületvezetést gátló 
szerekkel, pL béta-blokkolók, antiarrhythmiás sze
rek, szivglikozidok (hatásuk erősödhet: magasabb 
fokú AV-black, szívfrekvencia csökkenése, jelentős 
vérnyomásesés, esetleg szívelégtelenség léphet 
fel); 

- digoxinnal (a digoxin szérumszintje nő anélkül, 
hogy a vese clearance változna, a s_zérumszint nö
vekedés klinikailag nem jelentős); 

- carbamazepinnel, ciklosparin A-val (plazma
szintjük emelkedhet). 
• Figyelmeztetés 

Fokozott figyelemmel adható azoknak a bete
geknek, akiknél enyhe ingerületvezetési zavar áll 
fenn (L fokú AV-block), vérnyomásuk alacsony (a 
systolés nyomás 90 Hgmm-nél alacsonyabb). 

WPW syndromában, ha ahhoz pitvarremegés 
vagy - lebegés járul, a kezelés hatására a kamrai 
frekvencia nő (kamrai tachycardia). 

A diltiazemmel folytatott kezelés alatt alkoholtar
talmú italok fogyasztása tilos! 

A kezelés megkezdése előtt ajánlatos a terhes
ség kizárása. 

Jármúvezetók, magasban, illetve veszélyes gé
pen dolgozók csak az orvos által előírt - az egyéni 
érzékenységnek megfelelő - adagban szedhetik. 
Ez az óvatosság fokozottan érvényes a kezelés kez
detén, illetve gyógyszerváltás esetén. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 1294 

o Hatóanyag 
150 mg pancreatinum, 50 mg duodenum sic

cum bélben oldódó drazsénként 
e Javallat 

Achylia gastrica, dyspepsia, a pancreas
múködés csökkenésével vagy kiesésével járó 
emésztési zavar, hasmenés. 
o Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
o Adagolás 

Naponta 3-szar 1-2 drazsé étkezés közben. 
• Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C) 

• Megjegyzés: V n 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 1356 



1 
Dl PENTOM :!so. m!l kapszula{iOOx) 

PHARMACIA ATC kód: A07E C03 

Az olszalazin két 5-aminoszalicilsav {5-ASA) 
molekulát tartalmaz, melyek azo-kötéssel kapcso
lódnak. Felszívódása minimális, orálisan adva a 
gyógyszer 99%-a változatlanul kerül a vastagbél
be, ahol aktiválódik és szabaddá válik az 5-ASA. 
Ez a folyamat független a környezeti pH értéktóL 
Az 5-ASA helylieg fejti ki hatását, a vastagbélben 
koncentrációja 1000-szer magasabb, mint a szé
rumban. 
e Hatóanyag 

250 mg olsalazinium natricum kapszulánként. 
e Javallat 

Enyhe colitis ulcerosa akut szaka és a remisszió 
fenntartása. 
e Ellenjavallat 

Szalicilát túlérzékenység; veseelégtelenség, ter
hesség és szoptatás {megfelelő tapasztalat hiányá
ban). 
e Adagolás 

Felnőtt és idős betegeknek: 
Akut, enyhe esetekben a kezdő adag 1 g napon

ta, több részre elosztva, majd a klinikai választól 
függően egy hét alatt fokozatosan emelhető maxi
mum napi 3 g-ra. Az egyszeri adag ne legyen több 
1g-nál. 

A kapszulát étkezés közben, legalább 2 dl folya
dékkal kell bevenni. 

Remisszióban az ajánlott adag 2 kapszula na
ponta kétszer, étkezés közben. 
e Mellékhatás 

Vizes hasmenés elöfordulhat. A hasmenés több
nyire átmeneti, a gyógyszer adagjának csökkenté
sére megszúnik. Ha ez nem vezet eredményre, a 
kezelést abba kell hagyni. 

A szulfaszalazin és meszalazin kezelésnél ész
lelt gyomor-bél panaszok olszalazin adásakor is 
gyakoriak. A leggyakrabban észlelt mellékhatások: 
hasmenés, hasi görcs, fejfájás, émelygés, dyspep
siás panasz, izületi fájdalom, bőrpír. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Szükség eselén glükokortikoidokkal együtt is 
adható. 

Túladagolás: Specifikus antidotum nincs, a ke
zelés tüneti. 

Eltartás: szobahómérsékleten (15-30 °C), szá
raz helyen. 
• Megjegyzés: V 
o Törzskönyvi szám: K - 1872_ 
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DIPHEDAN.tábletta•(2Sx) 

EG IS 

Hidantoin-származék. Elsódlegesen a ·kéreg 
motoros központjára gyakorol gátló hatáSt, csök
kentve a posttetániás ingerlékenységet. Terápiás 
dózisban sem a keringési, sem a psychés és a lég
zési aktivitást nem befolyásolja kedvezőtlenül. 
• Hatóanyag 

1 DO mg phenytoinum tablettánként 
• Javallat 

Genuin- és organikus eredetű epilepsia (petit
mal kivételével). 
e Ellenjavallat 

Krónikus vérképzószervi megbetegedés, col
lagenosis, májkárosodás. Terhesség. túlérzékeny
ség hidantoinokra. 
e Adagolás 

Individuális. 
Feln6tteknek: napi adagja 100 mg-ról (1 tabi.) 

fokozatosan emelkedik napi 300 (-400-500) mg-ig 
(napi 3-szor, esetleg 4-5-siör 1 tabl.-ig) is. 

Gyermekeknek: 4 éves korig 2-szer %, 6 éves 
korig 4-szer Y2, 12 éves korig 2-szer 1 tabi. napon
ta. Kombinált kezelés: egyéb antiepllepticummal, 
valamint fenobarbitállal kombinálva is adható. 
e Mellékhatás 

Hányinger, ataxia, beszédzavar, fáradtságérzés, 
dekoncentráltság, látászavar, nistagmus, fejfájás, 
álmosság, tremor, álmatlanság, bórtünetek, gyer
mekeknél gingivaérzékenység és hyperplasia. 

-Örökletes gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
Ritkábban: hirsutismus, rachitis, csontritkulás, 

osteomalacia, lupus erythematosus, lympha
denopathia, leukopenia, thrombocytopenia, granu
locytopenia, agranulocytosis. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- klórámfenikollal, izoniaziddaL szultiammal (a 

fenitein toxicitása fokozódhat, hatása erősödik); 
-orális anticoagulansokkal (a fenilion toxicitása 

fokozódik, az anticoaguláns hatás csökken); 
- triciklikus antidepresszánsokkal (epileptiform 

rohamok jelentkezhetnek); 
- ösztrogénekkel (a hormonhatást csökkentheti); 
- metotrexáttal (ennek texicitását növeli). 

e Figyelmeztetés 
Bár növelheti a teratogén kockázatot, a terhes

ség alatti elvonás súlyos rohamveszéllyel, anyai és 
magzati károsodással járhat. Kiválasztódik az anya
tejjel, ezért a szoptatás felfüggesztése ajánlott. kL 
anticoagulánsok és az orális antidiabeticumok ada
golásának újra beállítása szükséges. Bórtünetek je
lentkezésekor a kezelést meg kell szüntetni. Egyéb 
antiepilepticumról fenitoinra, ill. feniteinról más 
antiepilepticumra áttérni csak fokoztosan és szakor-

vosi ellenőrzés mellett szabad, a rohamfokozódás 
veszélye miatt. A kezelést megszüntetni csak több 
évi rohammentesség után, szakorvos irányításával, 
EEG-kontroll mellett, fokozatosan szabad. A teljes 
vérkép havonkénti ellenőrzése szükséges (csontve
lőártalom!). Időnként szemészeti kontrollvizsgálat 
elvégzése javasolt. 

Gépjármúvezetés, veszélyes munka végzése 
egyéni elbírálás alapján. 

Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt 
tilos szeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 12750 

DIPIDÖLOR 15. mg injekció 
(s x 2.ml) 

RICHTER 

Szintetikus, morfin-hatású analgeticum. Kábiló 
fájdalomcsillapító, az opioid receptorokon hat. Ható
anyaga a piritramid kémiai szerkezetében különbö
zik a morfintól és a petidintól, ugyanakkor anal
getikus hatása meghaladja azokét Hatása rövid 
időn belül jelentkezik és kb. 6 órán át hat. 
e Hatóanyag 

15 mg piritramidum (2 ml) ampullánként 
e Javallat 

Postoperativ fájdaloFI'Ícsillapítás. Kombinált álta
lános érzéstelenítéshez (főként szívmütétekhez és 
hosszabb mútétekhez) analgetikumként 
e Ellenjavallat 

A légzőközpont depressziójával járó áliapotok, 
intracranialis nyomásfokozódás. 
e Adagolás 

Felnófteknek általában 7,5-15 mg (1-2 ml) im.; 
hatása rendszerint 4-8 óráig tart. A kívánt analgéz
iás hatás fenntartására szükség szerint a postoper
ativ szakban az egyéni érzékenységnek megfeleló
en ismételhető egy alkalommal. Az általános 
anaestesia részeként iv. adható, szokásos adagja 
ilyenkor 15-20 mg. 
e Mellékhatás 

légzöközpont-depresszió, szájszárazság, 
émelygés, hányás, bradycardia, átmeneti arteriás 
vérnyomásesés, szédülés, homályos látás, nyugta
lanság, excitáció. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- a központi idegrendszerre ható depresszán

sokkal, valamint a triciklikus antidepresszánsokkal 
(hatását potencirozzák, légzésdepresszív mellékha
tását fokozzák). 
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• Figyelmeztetés 
Túladagolás esetén vagy egyéni túlérzékenység 

következtében (idős vagy legyengült betegek) lég
zőközpont-depresszió fordulhat elő. Ezekben az 
esetekben naloxont lehet adni. Alkalmazásának és 
psychomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának 
időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti ve-
széllyel járó munkát végezni tilos. . <>--

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: t{? t{? V 
• Törzskönyvi szám: T 3436 

DIPRI'/AN infelcf;ió·. •······ 
(1 x5oml;•s;x2o.ml)• 

Rövid hatású általános anaestheticum. Hatása 
gyorsan jelentkezik (kb. 30 mp). Az ébredés általá
ban gyors. A hatásmechanizmus - hasonlóan az 
összes általános anaestheticumhoz - nem teljesen 
tisztázott. 

A propofol kancentráció csökkenése bolus adá
sát vagy az infúzió felfüggesztését követően három 
kompartmentes nyitott madeHel írható le. Az első fá
zist i~en gyors distributic (felezési idő 2--4 perc) jel
lemzi; gyors elimináció (felezési idö 30-60 perc) kö
veti, végül a lassú végső fázis reprezentálja a redis
tributiót a gyengén perfundált szövetekből. 

A klinikai alkalmazásban szokásos adagokban a 
mellékvesekéreg-hormonok szintézisét nem gátolja. 

Extenziven oszlik eJ és gyorsan ürül ki a szerve
zetből (teljes-test clearance 1,5-2 1/perc). Fóleg a 
májban metabolizálódik, a propofol inaktiv konjugá
tumai és megfelelO quinol-származékai a vizelettel 
választódnak ki 

Ha a Oiprivant anaesthesia fenntartására hasz
nálják, a vérszint asymptomatikusan éri el az adago
lás sebességének megfelelO sleady-state értéket. 
Az ajánlott infúziós adagolási sebesség felett far
makokinetikája lineáris. 
• Hatóanyag 

200 mg propofaium {20 ml), ill. 500 mg propo
fofum (50 mf) ampullánként Az izotóniás vizes 
emulzió tartalmaz még glicerint tisztított tojás-fosz
fatidot, nátrium-hídroxidat és szájabab olajat vala
mint vizet. 
• Javallat 

Rövid hatástartamú, intravénás anaesthesia. Át
talános anaesthesia bevezetése és fenntartása. 

Lélegeztetett felnótt betegek intenzív terápiás 
szedálása. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Al
kalmazása nem javallt 3 éves életkor alatt, továbbá 
a szoptatás, valamint a terhesség időszakában, mi-



vel a gyógyszer biztonsága ezen idöszakban még 
nem bizonyított. {Ez nem vonatkozik természetesen 
az első trimesterben végzett terhességmegszakítás
ban történő alkalmazására.) 

Gyermekeknek nem javallt intenzív terápiás 
sedatio céljára. 
e Adagolás 

Felnőtteknek 
- Anaesthesia bevezetése: a praemedicatioban 

részesült és nem részesült betegeknek egyaránt ja
vasolt a Diprivan kis részletekben történő ismételt 
adása (40 mg 10másodpercenként átlagos, egész
séges felnőtt esetében) a beteg reakciójának meg
figyelésével, mig a klinikai jelek nem mutatják az 
anaesthesia bekövetkeztét. Az 55 év alatti felnőtt 

betegek többségének többnyire 2,0-2,5 mg/ttkg 
Diprivan adása szükséges. 55 év felett általában ke
vesebb az igény. Az ASA 3. és 4. kategóriába tarto
zó betegek esetében kisebb adagban alkalmazan
dó a Diprivan {20 mg 10 másodpercenként). 

- Anaesthesia fenntartása: folyamatos infúzióval 
vagy ismételt bolus injekcióval érhető el a kívánt 
mélységű anaesthesia. Folyamatos infúzió: a szűk
séges adagolásban jelentás különbségek lehetnek 
az egyes betegek között, de 4-12 mg/ttkg/óra adag 
általában megfelelő anaesthesiát tart fenn. Ismételt 
bolus injekciók: 25 mg-50 mg adható ismételten, a 
klinikai tüneteknek megfelelóen. 

-Intenzív terápiás sedatio: intenzív terápia kere
tében lélegeztetett betegek szedálására folyamatos 
infúzió javasolt. Az infúzió sebessége a szedálás kí
vánt mélysége szeríni állítandó be, általában 0,3-4 
mg/ttkg/óra. 

Időskorúaknak-A Diprivant a beteg válaszreak
ciójának megfelelóen kell titrálni. 55 évnél idősebb 
betegek számára kisebb adag lehet szükséges az 
anaesthesia bevezetéséhez, mint a felnőttek szá
mára közölt mennyiség. 

Gyermekeknek 3 éves kor felett 
- Anaesthesia bevezetése: gyermekeknek las

san kell beadni, az anaesthesia klinikai jeleit figyel
ve. Az adag kor és/vagy testsúly alapján számítan
dó. 8 éves kor felett többnyire 2,5 mg/ttkg szüksé
ges az indukcióhoz. Ezen kor alatt szükséges lehet 
magasabb adag alkalmazása is. Kisebb adag ja
vallt ASA 3. és 4. fokozatú gyermekek számára. 

- Anaesthesia fenntartása:infúzió vagy ismételt 
bolus injekció adásával tartható fenn a kívánt mély
ségű anaesthesia. A szükséges adag jelentősen el
térhet, de általában 9-15 mg/ttkg/óra megfelelő 
anaesthesiát eredményez. 

- Intenzív terápiás sedatio: gyermekeken nem 
javasolt, az erre vonatkozó kellő adatok hiányában. 
Bár az okozati összefüggés nem volt megállapítha
tó, az előírásoknak nem megfelelő kezelésból ere
dően súlyos ártalmak {köztük halálesetek) is bekö
vetkeztek. Ezen jelenségeket leggyakrabban felsó 
légúti fertőzésben szenvedé gyermekeken figyelték 
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meg, akik a felnőtteknek javasolt adagnál nagyobb 
dózisban kaptak Diprivant. 

Alkalmazás 
Kiegészítő analgeticumok általában szüksége

sek a Diprivan mellett. Alkalmazzák spinalis és 
spidurafis anaesthesia kapcsán és szokásos 
praemedicatios szerekkel, neuromuscularis bénítók
kal, inhalációs ·szerekkel és analgeticumokkal; far
makológiai inkompatibilitás! nem észleltek. 

Általános anaesthesia esetében alacsonyabb 
dózisú Diprivanra lehet szükség, ha regionális ér
zéstelenítés kiegészítésésre használják. 

Infúzió céljára hígítatlanul, műanyag fecskendő
ben, üveg infúziós palackban vagy Diprivannal elő
retöltött fecskendőben használható. Ha hígítatlanul 
ke·rül alkalmazásra anaesthesia fenntartására, fecs
kendés vagy vol u me n kontrollált infúziós pumpa 
szükséges az adagolás szabályozásához. 

Kizárólag 5%-os glukóz-oldattal hígítható, infúzi
ós PVC zacskóban vagy üvegpalackban. A hfgítás, 
mely nem haladhatja meg az 1:5-ben arányt {2 mg 
propofol/ml.) KöLVetlenül a beadás előtt aszeptiku
san készítendő el. Az olda,! 6 órán át stabil. 

A hígított szer számos Infúziószabályozó mód
szerrel adható be. de az egyszerű infúziós szerelék 
önmagában történő alkalmazása nem zárja ki a 
nemkívánt mennyiségú hígított Diprivan infundálá
sának a kockázatát. Az infúziós rendszerbe egy bü
rettát, cseppszámlálót vagy volumetriás infúziós 
pumpál kell iktatni. Az ellenőr"izetlen infúzió kocká
zatát számításba kell venni, ha a hígítás maximális 
mennyiségét helyezzük a bürettába. 

A bevezetés során, az injekció okozta fájdalom 
csökkentésére közvetlenül a beadás előtt az induk
cióhoz használt Diprivan adaghoz lidocain adható 
mCianyag fecskendőben 20:1 arányban (20 rész 
Diprivanhoz max. 1 rész 1%-os lidocain). 

Diprivan hígítása és együttes adása más gyógy
szerekkel és infúziós oldatokkal (lásd még a 
"Figyelmeztetések"-et) 

Együttadás Adott Elkészítés Figyelmeztetés 
technikája szer/oldat 

Előzetes 5% glukóz 1 rész Diprivan Aszeptikusan, 
elegyítés iv. infúzió elegyl!hető max.4 közvetlenül a 

rész 5%-os glukóz felhasználás 
infúzióval PVC elót! 
zsákban v. inlúziós készítendő. 

üvegben. PVC zsák 6 órán át 
esetében javasolt, stabil. 
hogy a kész zsák 
legyen tele: az 
oldat készítése 
megfelelő mennyiségú 
glukóz-oldat eltávo-
lítása után azonos 
térfogatú Oiprivan-
oldat hozzáadásával 
történjék. 

Együttadás Adott Elkészítés Figyelmeztetés 
technikája szer/oldat 

lidecain 
in j. 

20 rész Oiprivan Aszeptikusan 
max. 1 rész 1%-os készítendő, 

(O,~%, 1%) lidecainnal közvetlenül a 
fe használás 
elótt. Csak az 
indukc.!óhoz 
használható. 

Együttadás 5% glukóz Alkalmazható Y Az Y 
y 

csatlako
zóval 

iv. infúzió csallakozón 

0,9% Natrium mint fent 
chioratum 
iv. infúzió 
4% glukóz + mint fent 
0,18% 
Nat ri um 
chioratum ív. 
infúzió 

csatlakozó! 
kózel kell 
halyeznia ka
nülhöz/tűhöz. 

Mintfent 

Mint fent 

A Diprivan nem tartalmaz antimicrobás hatású 
tartósitószert és a microorganizmusok szaporodá
sát elősegíti. Ha a Diprivan telszívásra kerül, az am
pulla vagy az üveg megnyílása után, aszeptikus kö
rülmények közótt azonnal steril fecskendébe vagy 
infúziós szerelékbe kerüljön. Alkalmazását haladék
talanul meg kell kezdeni. Az asepsis az infúzió idő
tartama alatt betartandó mind a Diprivan, mind az 
infúziós szerelék tekintetében. Más infúzió a szere
lékbe csak a kanül közvji!llen közelébe adható be. 
Nem adható microbiológiai szúrón keresztül. 

A Oiprivan, illetve bármilyen Diprivant tartalmazó 
fecskendő csak egy beteg számára, egy alkalomra 
használható. A lipidinfúziókra vonatkozó előírások
nak megfelelóen egy infúzió felhasználási ideje a 12 
órát nem haladhatja meg. Az alkalmazás végén, 
legkésőbb 12 óra elteltével a Oiprivant tartalmazó 
valamennyi szerelék eldobandó, illetve szükség 
esetén újra cserélendő. 

Az ampulla használat elót! felrázandó. 
Amennyiben az alkalmazást követően marad az 

am puliában Diprivan, azt ki kell önteni. 
A beadás előtt PVC zsákban vagy üvegpalack

ban 5%-os g lukózon kívül a Diprivan nem keverheló 
más injekciókkal vagy infúziós oldatokkaL Lidocain 
műanyag fecskendőben történő hozzáadása meg
engedett (lásd Adagolás). 
• Me!lékhatás 

Általános 
Az anaesthesia bevezetése általában sima, az 

excitatio minimális jeleivel. A bevezetés során 
hypotensio vagy átmeneti apnoe léphet fel az 
anyagtól, a praemedicatiotól és más szerek alkal
mazásától függően. Esetenként az anaesthesia 
fenntartási szakasza alatt a hypotensio szükséges-
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sé tehet intravénás folyadékpótlást és a Diprivan 
dózisának csökkentését. 

A bevezetés, a fenntartás és az ébredés során 
más mellékhatások ritkán adódnak. 

Előfordult a Diprivan alkalmazásakor átmeneti 
epileptiform mozgás, beleértve convu!siót és 
opisthotonust is. Ritka esetben tUdóoedema előfor
dulását figyelték meg. Az ébredési szakaszban há
nyinger, hányás és fejfájás jelentkezhet a betegek 
kis hányadában. Hosszabb ideig történő alkalmazá
sát követően, ritka esetben, a vizelet e!színeződése 
is előfordult. Igen ritkán anaphylaxia jelei: bron
chospasmus, erythema és hypotensio. 

Néhány esetben postoperatív lázat is jelen~ettek. 
Mint más anaestheticumok alkalmazása során is, 
maiiválatlan szexuális viselkedés előfordulhat. 

Lokális 
Az anaesthesia indukciója során esetlegesen 

fellépő helyi fájdalom minimáfisra csökkenthető a 
Diprivannak az alkar, ill. a könyökhajlat nagyobb vé
náiba történő adásávaL Diprivan használatakor fel
lépő helyi fájdalom lidecain együttes adásával szin
tén minimalizá!ható (lásd Adagolás). Thrombosis és 
phlebitis előfordulása ritka. Véletlen extravasalis 
adása emberben, valamint az állatkísérletekben, mi
nimális szövetreakciót okozott. 

Állatoknak. adott intraarterialis injekció nem idé
zett elő szövetkárosodást. 
e Figyelmeztetés 

A Diprivant csak az anaesthesiában képzett, il
letve bizonyos esetekben csak intenziv terápiában 
jártas személy adhatja be. 

A beteget mindvégig folyamatosan kell monito
rozni az átjárható légutak fenntartásával. A mester
séges lélegeztetés, oxigénnel dúsított levegő, vala
mint egyéb újraélesztési feltételek mindvégig elér
hetők legyenek. A Diprivant a diagnosztikus vagy 
sebészi beavatkozást végző személy nem adhatja. 
Általános anaesthesia után a beteg a teljes felébre
déshez szükséges megfelelő idő után bocsátható el 
ill. az anaesthesiologus szakmai megitélése alapján 
bocsátható haza. 

Epilepsiás beteg Diprivan kezelése során a con
vulsio kockázata fennállhat 

Más irltravénás anaestheticumokhoz hasonlóan, 
fokozott gondot kell fordítani a szívbetegekre, légzé
si, vese- vagy májrendellenességekben szenvedő, 
vagy hypovolaemiás ilL legyengüli betegekre. 

A Diprivannak nincs vagolyticus hatása és több 
esetbén- alkalmanként kifejezett- bradycardiát, ill. 
asystoliát észleltek adása során. Intravénás anti
cholinerg hatású szer adása az anaesthesia előtt 

vagy alatt megfontolandó, különösen amikor vagus
túlsúly várható, vagy amikor a Oiprivant más, brady
cardlát okozó szerekkel együtt alkalmazzák. 

Ugyancsak fokozott figyelmet kell fordítani a 
zsíranyagcsere-rendellenességben szenvedókre és 
más olyan betegekre, akiknek a lipidemulziók óvato-



san alkalmazandók. Azon betegek esetében, akik
nél zsírtúlterhelés kockázata fennáll, Diprivan keze
lés mel!ett a vér-lipidszint ellenőrzése javallt. A 
Diprivan adagolását megfelelően változtatni kell, ha 
az ellenőrzés a zsír nem megfelelő elearance-ére 
utal. Ha a beteg egyidejűleg más intravénás lipid
készítményt is kap, annak mennyisége a 
Diprivannal beadott lipidmennyiségnekmegfeielöen 
csökkentendő; 1 ml Oiprivan kb. O, 1 g zsírt tartal
maz. 

Terhesség: Általános elv, hogy a Diprivan nem 
alkalmazható terhességben, viszont terhesség
megszakítás során, az első trimeszterben, igen. 

Szü/észet: A Oiprivan átjut a placentán és 
neanatalis depressiót okozhat. Alkalmazása szülé
szeti anaesthesiában nem javallt. 

Szoptatás: Nincs elegendő tapasztalat a 
Diprivan szoptatós anyákan való alkalmazásáról. 

Hatásának időtartama alatt járművet vezetni, 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. 

Túladagolás A véletlen túladagolás leginkább 
keringési és légzési depressziót okozhat. A légzés
depressziót oxigénnel végzett mesterséges lélegez
tetéssei kell kezelni. A cardiovascularis depresszio 
fellépésekor a beteg fejét sonyeszteni kell. Súlyos 
esetben plazmaexpanderek és vérnyomásfokozó 
szerek alkalmazása is szükségessé válhat. 

Eltartás: 2-25 °C között. Nem szabad fagyasz
tanil 
e Megjegyzés: t{? Fb 
e Törzskönyvi szám: K 1523 

DIPROPHOSinjekCió(s xlri\1) •· ··· 
SCHERING PLOUGH/ESSEX CHEMIE>. 

. ·. •. . ......... ATC kód';HP21\Bll1 

e Hatóanyag 
2 mg betemethasonum natriumphosphoricum 

és 5 mg betemethasonum dipropionicum {1 ml) am
pullánként. 
e Javallat 

Rhcumatológiai megbetegedések: rheumatoid 
arthritis, osteoarthrosis, bursitis, spondylltis anky
lopoetica, epicondilitis, radiculitis, koccigodynia, 
torticollis, lumbago, tendovaginitís, gyulladásos 
izombetegségek. 

Allergiás bántalmak: krónikus asthma 
bronchiale, szénanátha, Quincke-oedema, allergiás 
bronchitis, rhinitis, szérumbetegségek, rovarcsípés, 
status asthmaticusban kiegészítő kezelésre. 

Bőrgyógyászat: általános keZelésként súlyos 
kantaktdermatitis és ekzema nummulare, erythro
derma, pemphigus, dermatitis herpetitarmis 
Duhring, súlyos napfény dermatitis, atopiás dér-
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matitis, alopecia areata. lupus erythematodes dis
coides, keloid, neuroderma circumscripta, necro
biosis lipodica. 

Ko!lagenózis: lupus erythematosus dissemina
tus, scteroderma, dermatomiositis, periarteritls 
nodosa. 

Egyéb indikációk: adrenogenitalis syndroma, 
colitis ulcerosa, ileitis regionalis, sprue, hallux 
rigidus, vérdiscrasia, nephritis és nephrotikus syn
dromák. 
e Ellenjavallat 

Ulcus pepticum, primer glaucoma, nem régen 
fennálló enteroanastomosis, diverticulitis, magas 
vérnyomás, thrombophlebitis és diabetes mellitus, 
Cushing-syndroma, veseelégtelenség, valamint 
bakteriális és vírusos fertőzés, amihez nincs megfe
lelő antiinfektios terápia. 

A terhesség első három hónapja. 
• Adagolás 

Rheumatológiában szisztémás kezelés esetén 
felnőtteknek a kezdő adag 1-2 ml mélyen im., szük
ség szeríni ismételhető. 

Helyi kezelés: bursitis,. tendosynovitis, periten
dinitis esetén 1-2 ml intraóursalisan, rheumatoid 
arthritisben és osteoarthritisben 0,5-2 ml intraarticu
larisan, az alábbiak szerint: 

-térd, csípő, váll 1-2 ml 
- k{jnyök, csukló, boka 0,5-1 ml 
- kisizületek {interphalangealis, metacarpopha-

langealis, sternoclavicularis, acromioclavicularis) 
0,25--0,5 ml. 

Egyszeri -heti- adagok: 
- bursitis 0,25-0,5 ml, 
- sarokcsont-exostosis, hallux rigidus felett, dig-

itus quintus varus felett 0,5 ml, 
- synovialis cysta, Marton-neuralgia (metatarsal-

gia) 0,25-0,5 ml, 
- tendovaginitis, cuboideum periostitis 0,5 ml 
- akut köszvényes roham 0,5-1 ml. 
Az egyszeri adás akut esetekben általában ele

gendő. Krónikus esetekben - csökkent adaggal -
megismételhető. A lokális adások száma maximáli
san 3-4 lehet. 

Bőrgyógyászatban az ajánlott adag 0,2 ml/m2 

tuberkulin fecskendővel, intractermális tűvel, legfel
jebb azonban heti 1 ml. A minimális szisztémás ha
tás miatt enyhe javulást a nem kezelt területeken is 
meg lehet figyelni. 
e Mellékhatás 

Cushing-synd roma, mellékvesekéreg-gátlás 
{különösen sebészeti beavatkozások okozta 
stresszállapotokban, trauma vagy súlyos betegség 
esetén), osteoporosis, ulcus pepticum, beleértve a 
lehetséges perforatio! és vérzést. Diabetes mellitus 
rosszabbodásával járó glukózanyagcsere-változás. 
Gyulladásos folyamat elfedése. Protein-kataboliz
mus, negatív N-egyensúly. Gyermekeken növeke
dési zavarok, polifágia, oedema. 

Ritkábban: psychikai zavarok, spontán töré
sek, myopathia, megnövekedett belső szemnyo
más, subcutan vagy cutan atrophia, menstruatios 
zavarok. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Szisztémás alkalmazás esetén óvatosan adható: 
-orális antidiabeticumokkal {hypoglykaemia ve

szélye); 
- anticoagulánsokkal (ennek hatása növeked

het); 
- szalicilátokkal (me! lékhatásaik összegezódhet

nek, pl. okkult vérzés); 
- diureticumokkal (fokozódó hypo_kalaemia); 
- barbiturátokkal {hatását csökkentheti!<.). 

e Figyelmeztetés 
A tartós kezelés kortikoszteroiddal a meliékve

sekéreg-működés csökkenésével jár. Azoknak a be
tegeknek, akik tartósan kortikoszteroidot kaptak, a 
kezelés befejezése előtt fokozatosan csökkenő ada
gokat kell adni. 

Lokális és általános fertőzésben {vírus, bakteriá
lis, gombás) nagyon óvatosan és kellő körültekintés
sel, megfontolással és mindenkor a megfelelő 
antibacteriális szerrel együtt kell alkalmazni. 

A cukorbetegség súlyosbadását idézheti elő. 
Eltartás: hűvös helyen. 

• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1107 

Dl PROSAU C O;OS% kenőcs ((30 g) 
SCHERINGPLOUGHfi'SSEX CHEMIE• . ·. • • 

1 
.. . . •··• "Ic kó&itlllix eP L 

A bakteriostaticus és fungicid hatású szalicilsav 
oldja a megvastagodott szaruréteget, pikkelyes fel
rakódás!, ezzel elősegíti a gyulladáscsökkentó, 
viszketéscsillapító és vasokonstrictor hatású 
betemetazon penetrációját 
• Hatóanyag 

0,5 mg betemethasonum {betamethasonum 
dipropionicum alakjában) és 30,0 mg acidum sali
cylicum 1 g vazelin típusú alapanyag ban. 
e Javallat 

Szubakut és krónikus gyulladásos hyperkera
totikus és száraz dermatosis, amikor helyi szteroid 
kezelés indokolt: psoriasis, krónikus atcpiás dermati
tis, neurodermatitis (lichen simplex chronicus), 
lichen planus, ekzema (nummuláris ekzema, kéz
ekzema és ekzemás dermatitis), dyshydrosis {pom
pholyx), a. hajas fejbór seborrhoeas dermatitise, 
ichtyosis vulgaris és más ichtiosiphorm elváltozások. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyagokkal szembeni túlérzékenység. 
Bórtuberkulózis és a bór virusos fertőzései {vac
cinia, varicella). 
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• Adagolás 
Kezdetben napi 2x- reggel és este- vékony ré

tegben kell felkenni és gyengén bemaszirozni az 
érintett bőrfe!Oietbe. A fenntartó kezelés során na
ponta 1x elegendő felkenni. 
e Mellékhatás 

t:gés, viszketés, bórizgalom, bőrszárazság, 
szórtüszógyulladás, fokozott S?-(irnQ,yekedés, 
hypopigmentáció, acne szerú bórkiütések, peric
ralis dermatitis, allergiás kantakt dermatitis. 
Occlusiv kezeléskor előfordulhat: bőrmaceratio, má
sod Iagos fertözés, bór atrophia, stria, miliaria. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Bőrizgalom, bórszárazság vagy allergiás tünet 
eselén a kezelést azonnal meg kell szakítani! 

Fertőzések esetleges fellépésekor célzott keze
lést kell kezdeni. 

Bármely mellékhatás, mely szisztémás kor
tikaid kezelést követően felléphet - beleértve a 
mallékvese szuppressziót - előfordulhat helyi ke
zelésnél is kOlönösen csecsemöknél és gyerme
keknél. 

Helyi kezelésesetén a kortikaid és a szalicilsav 
abszorpciója megnőhet, ha a kezelés kiterjedt test
felületen, tartósan vagy occlusiv technikával törté
nik. Ezt különösen csecsemők és gyermekek eselén 
kell figyelembe venni. 

Szemkezelésre nem használható. Kerülni kell 
szembe vagy a nyálkahártyákra jutását. 

Terhességben - kellő terápiás tapasztalat hiá
nyában -, tartós vagy nagy mennyiségben való 
adása kerülendó. 

Túladagolás eselén megfelelő tüneti kezelést 
kell folytatni. Tartós használata mellékvese-elégte
lenséghez vagy szalicilizmushoz vezethet. 

Az akut hypercOrticoid állapot reversibilis. Ha 
szükséges, az elektrolitegyensúlyt vissza kell állíta
ni. Krónikus hypercorticoid állapotban a szteroid 
lassú megvonása tanácsolt. Szalicilizmusban a tes
tet a kenöcstól meg kell tisztítani, orális nátrium
bikarbonátot kell adagolni és forszírozott diuresist 
kell alkalmazni. 

Eltartás. A gyártó adatot nem közölt 
e MegJegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K-i 283 

DIPR0SALIC•0,05% kenőcs (30 g) · 
.. .. . . . . 

ALKALOIDA ATC-kód: 007X-C01 

Szöveges részt lásd a SCHERING 
PLOUGH/ESSEX CHEMIE készítménynél. 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3786 



DIPROSALIC oldat (30 rn:í} ; •••.•••.•. 
SCHERING PLOUGH/ESSEX•(;HEMIE • • ••• . . ., . ' . 

Atc_ kód: _ _D07X·C01-· > 

A bakteriosztatikus és fungicid hatású szalicil
sav oldja a megvastagodott szaruréteget, pikkelyes 
felrakódást. ezzel elősegíti a gyulladáscsökkentó, 
viszketéscsillapító és vasoconstrictor hatású 
betamstazon penetrációját 
e Hatóanyag 

0,5 mg betamethasonum {betamethasonum 
dipropionicum alakjában) és 20,0 mg acidum sali
cylicum 1 g oldatban. 
• Javallat 

A hajas fejbőr gyulladásos psoriasisa és sebor
rhoeája 
e Ellenjavallat 

A hatóanyagokkal szembeni túlérzékenység. 
Bórtuberkulózis és a bőr vírusos fertőzései (vac
cinia, varicella). 
e Adagolás 

Kezdetben rendszerint napi 2x -reggel és este
néhány cseppet kell a beteg bórfelületre csepegtet
ni és gyengéden bemasszírozni. A fenntartó kezelés 
során rendszerint napi 1x elegendO felvinni. 
e Mellékhatás 

Égés, viszketés, bórizgalom, bórszárazság, 
szörtüszógyulladás, fokozott szórnővekedés, hipo
pigmentáció, acne szerű bórkiütések, perloralis der
matitis, allergiás kantakt dermatitis, bórmaceratio, 
másodiagos fertőzés, bór atrophia, stria, miliaria. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés · 

Bórizgalom, bórszárazság vagy allergiás tünet 
fellépése esetén a kezelést azonnal meg kell szakí
tani! 

Fertőzések esetleges fellépésekor célzott keze
lést kell kezdeni. 

Bármely mellékhatás, mely szisztémás kortikaid 
kezelést követően felléphet - beleértve a mellékve
se szupressziót- elOfordulhat helyi kezelésnél is kü
lönösen csecsemőknél és gyermekeknél. 

Helyi kezelés eselén a kertikoidok és a szalicil
sav abszorpciója megnőhet, ha a kezelés kiterjedt 
testfelületen vagy tartósan folyik. Ezt különösen cse
csemők és gyermekek esetón kell figyelembe venni. 

Occlusiv kezelés nem használható. 
Szemkezelésre nem használható. Kerülni kell 

szembe vagy a nyálkahártyákra jutását. 
Terhességben - kelló terápiás tapasztalat hiá

nyában - tartós vagy nagy mennyiségben való 
adása kerülendó. 

Túladagolás eselén megfelelO tU n e ti kezelést 
kell folytatni. Tartós használata mellékvese-elégte
lenséghez vagy szal icHizmushoz vezethet. 
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Az akut hypercorticoid állapot reverzibilis. Ha 
szükséges, az elektrolitegyensúlyt vissza kell állíta
ni. Krónikus hypercortikoid állapotban a szteroid 
lassú megvonása tanácsolt. Szalicilizmusban a tes
tet a készítménytól meg kell tisztítani, orális nátrium
bikarbonátot kell adagolni és forszírozott diutesist 
kell alkalmazni. 

Eltartás: hűVös helyen, féyntól és nyílt lángtól 
védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K 1290 

DISOPHFíoLrE>i>etalis•tabí.lita(8><}·· 

SOHEBINCl~~C!wG~SSE)(pl-j~J;-\Ig .• •.<·•··.··· •• ·.···•• . ·.·.···· ; ... ; •. ;: / ........ ;• ' 
· .. ·.· . ••'. • • >'• •; ÁTC•kód;•R01 B·A52 • 

A pseudoefedrin-szulfát a felső légutak gyul
ladásos-hypersecretorikus nyálkahártyáira és a 
spasticusan összehúzódott bronchusizomzatra hat
va tartósan csökkenti a nyálkahártya-duzzanatot in
direkt sympathomimetikus·hatást fejt ki, túlnyomó
részt noradrenalin felszabadítás révén. A d-bróm
feniramin antiallergicum a hisztamin-H1-receptoro
kon szelektív kompetitív gátlás! fejt ki, esőkkenti a 
fokozott capillaris permeabilitás!. Ugyanakkor, szá
mos antihisztaminhoz hasonlóan, parasympa
tholytikus jellegű mellékhatásokat okozhat. 

A tuba Eustachii eldugulását gátolja, az orrnyál
kahártya-duzzanatot csökkenti, ezáltal megkönnyíti 
az orrlégzés!. Enyhíti az allergiás tüneteket. 

A Disophrol két hatóanyagát egyenlő mennyi
ségben tartalmazza a tabletta külső rétege és a bel
ső magja. A tablettát lenye!ve a hatóanyag egyik fe
le rögtön, a többi a speciális kűlsó bevonat hatásá
ra csak órákkal később szabadul fel, így kb. 12 órán 
át folyamatos tartós hatás keletkezik. 
e Hatóanyag 

6 mg dexbrompheniraminium maleinicum, 120 
mg pseudoephed rinium sulfuricum tablettánként; 
egyenlő arányban megosztva a tabi. magjában és a 
külsó rétegében. 
• Javallat 

A felsőlégutak allergiás és gyulladás-kiváltotta 
hypersecretorikus megbetegedései. Rhinitis, rhinitis 
vasomotorica, sinusitis. 
e Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. MAO-gátló 
gyógyszerek után 1 o napon belül. Hyperthyreoidis
mus. 12 éves kor alatti életkor. 

Relatív ellenjavallat: terhesség, szapiatás idő

szaka. 
o Adagolás 

12 óránként 1 tabletta felnőtteknek és gyerme
keknek 12 éves kor felett. 

A panaszok javulása eselén elegendő lehet na
ponta 1-szer 1 tabletta. 

e Mellékhatás 
Aluszékonyság. Esetenként szív- és keringési 

zavar, vérkép-elváltozás, pupillatágulat, psychés 
zavar; urogenitalis, gastrointeStinalis és respira
torikus zava:ok. Bőrkiütés, anaphylaxiás reakció; 
photosensibilitas, verejtékezés. Fáradtság, szédü
lés, szájszárazság inkább a kúra első napján, majd 
ezek általában megszűnnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

MAO-bénítókkal együtt kritikus vérnyomás
emelkedést okozhat. Antihypertensivurnak hatását 
gátolja. 

Béta-blockolókkal, digitálissal nemkívánt car
dialis hatást válthat ki. 

Antacidurnak megnövelik a pseudoefedrin 
resorptioját. 
e Figyelmeztetés 

Szúkzúgú glaucoma, szűkülettel járó ulcus pep
ticum, pyloroduodenalis obstrucflo, prostata hyper
trophia, szív-, érrendszeri betegségek, hypertonia, 
diabetes mellitus, angina pectoris esetén, valamint 
súlyos májfunkció-zavarokban csak fokozott orvosi 
ellenőrzés meflett alkalmazható. Bórpróbák végzése 
előtt 4 napon át nem alkalmazható, mivel az anti
hisztaminak a bórreaktivitás-indikátorok pozitív reak
cióit meggátolják vagy legyengítik. 

60 éven felül a sympathomimeticumok hatásá
ra jelentkező mellékhatásokra való hajlam fokozott 
lehet. 

Terhesség és szoptatás időszakában történő 
biztonságos alkalmazhatósága nem bizonyított. Kü
lönösen a terhesség első harmadában alkalmazása 
kerülendO. 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4022 

DITHlADEN tabletta (26x) ·· •..• ·.··. .. J 

LECIVA ATC kód:_-_ROBAX1o 

e Hatóanyag 
2 mg bisulepin tablettánként. 

e Javallat 
Allergiás rhinitis, rhinoconjunctivitis, pollenosis. 

Alimentaris- és gyógyszerexanthemák, rovarcsípés
allergia. Allergiás dermatitis és ekzema. 
• Ellenjavallat 

Kórokozó által kiváltott allergiás eredetű asthma 
bronchiale. 
• Adagolás 

Felnötteknek szokásos kezdő adagja 4-6 mg 
(2-3-szor 1 tabletta), a betegek tűrőképessége sze
ri nt esetleg nagabb adagok. A hatás elérése után az 
adagok csökkentendók. 1-6 éves korú gyermekek
nek naponta 1-3 mg (2-3-szar V4-Y2 tabletta), 7-14 
éves korig naponta 2-6 mg {2-3-szor h-1 tabletta). 
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• Mellékhatás 
Fáradtság, álmosság, ritkán szédülés: Nagyobb 

adagok alkalmazása eselén szájszárazság, pupilla
tágulat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerüfendó: 
- 'sedativumokkal, altatókkal, neurolep-

ticumokkal, antidepresszánsokkal, á!talários érzés
telenítőkkel és anticholinerg hatású szerekkel {egy
más hatását fokozzák). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 904 

ÖITR;ASJ'I~K 1 ;5% .. ~~.1cikák,.!J?llt · •• ... 
DITRMH.ICK 3%H>álc;:ikáK(10J<) •·.·••··• 
ORION • . • .; ••• A'TCkód:DDSAC01;: 

Gátolja a mitotikus aktivitást és fokozza a 
szabadgyökképzést, de pontos hatásmechanizmu
sa nem ismert. A dithranol könnyen oxidálódik, oxi
dált formája az antrachinon, amelynek nincs psoria
sis ellenes hatása. 

A dithranol penetrálódik a hám tüskés rétegébe, 
és mire a bazális sejtréteghez ér, csaknem egészé
ben oxidálódik. A dithranol hátránya, hogy a prosz
taglandin szintézis aktiválása révén irritálja az 
egészséges bőrt, valamint barnás színűre színezi a 
bőrt és a ruházata!. 

A dithranol a bazális sejtrétegból antrakinonná 
oxidált formájában jut a keringésbe, ahonnan fáként 
avesén keresztül, kisebb mértékben a béltraktuson 
keresztül úrü!. 

A bélcsatornába kerülő antrakinon dithranollá 
alakul vissza, melynek laxáns hatása van. {Ismert, 
hogy az 1-8 dihidroxiantrakinon (danthron) lru<a
tivumként használatos.) A dithranol külsóleges al
kalmazása során az emésztőcsatornába kerülő 
antral<.inon mennyisége oly csekély, hogy annak far
makológiai hatása elhanyagolható. 

A Ditrastick (dithranol-tartalmú paraffin pálcika) 
előnye, hogy pontos alkalmazást tesz lehetövé, és 
így mérsékli az irritativ és bórelszinezó mellékha
tást. A pálcika forma alkalmas ambulanter kezelés
re is. 
e Hatóanyag 

36 mg ditranolum 2,4 g paraffin alapú {1 ,5%-os) 



pálcikában, illetve 72 mg dithranolum 2,4 g paraffin 
alapú (3%-os} pálcikában. 
• Javallat 

Psoriasis vulgaris. 
e Ellenjavallat 

Dithranol allergia. Vöröshajú és napfény-érzé
keny betegeknél fokozott óvatosság szükséges a 
készítmény használatakor. 
e Adagolás 

Naponta egyszer (este), vagy naponta kétszer 
(reggel és este) kell a psoriasisos területen alkal
mazni. 

Az 1 ,5%-os dithranol tartalmú pálcikával kell a 
kezelést elkezdeni, és ha a terápiás hatás csökken, 
akkor kell áttérni a 3%-os dithranol tartalmú pálcika 
alkalmazására. 
e Mellékhatás 

Bórirritáció (a dithranol koncentrációtól függő
en). A szükségesnél nagyobb mennyiségben alkal
mazott dithranol barnás színúre festi a bőrt éS a ru
házatot. 

Alacsonyabb koncentrációban és csak a psoria
sisos területen alkalmazva, a mellékhatások gyako
risága kisebb. 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Nem szabad a készítményt alkalmazni a beteg
ség terjedésének heveny szakaszában és súlyos 
gyulladásos tünetekkel járó esetekben. 

A hajlatok, a herezacskó és a mellek különösen 
hajlamosak az irritációra. Az irritációval járó égő ér
zés kortikoszteroid tartalmú kenőcs alkalmazásával 
megszüntethető. 

A dithranol az ép bőrt és a nyálkahártyát irritál
hatja, ezért a Ditrastick pálcikát nem szabad közvet
lenül kézzel megfogni, és alkalmazásakor a szemet 
gondosan védeni kell. 

A készítmény használata után gondosan kezet 
kell mosnl. 

A készítmény vörösesbarna színúre festheti a ru
házata!, (különösen aszintetikus anyagból készülte
ket), amely csak nehezen távolítható el. 

A kezelt bőrterület körül az ép bőr elszíneződé
se jöhet létre. 

A kezelés befejezése után az elszíneződés el
halványul. 

A mosóvízzel az ép bőrre jutó dithranol is irritál
hatja az ép bőrt. Erős irritáció esetén a kezelés egy 
napra kihagyható, ezalatt a panaszok mérséklódnek. 

Eltartás: A készítmény szobáhőmérsékleten 
(15-25 oc között), fénytól védve tárolandó. 25 oc fe
letti hőmérsékleten a pálcikák elfolyósodnak. 
• Megjegyzés: + V 
a Törzskönyvi szám: K -1423 (1 ,5% pálcika) 

K- 1424 (3% pálcika) 

396 

A tercier amin oxybutinin klorid, mérsékelt anti~ 
cholinerg aktivitással, valamint jelentős- papaverin~ 

szerú - direkt spasmolytikus hatással rendelkezik, 
így a hólyagizomzat hypercontractilitásával össze
függő vizelési panaszokat kedvezően befolyásolja. 

A sürgősségi vizelési ingerek, val8mint az ezzel 
kapcsolatos vizeletvisszatartási problémák oka: a 
detrusorizomzat primer vagy secunder hyperaktivi
tása. 

Erre az oxybutinin klorid a következőképpen hat 
csökkenti a detruzor contractiok amplitúdóját és 
frekvenciáját, csökkenti a húgyhólyegon belüli nyo
mást, növeli a húgyhólyag kapacitását. 

Egyszeri (orális) alkalmazás után a maximális 
szérumkoncentráció 30 perc alatt alakul ki. A plaz
makoncentráció az alkalmazott adaggal arányos. A 
plazmafelezési idő kevesebb, mint 2 óra, a teljes 
mennyiség 8 óra alatt ürül ki. Ezeket a paramétere
ket az ismételt adagolás sem befolyásolja, mivel a 
szer nem kumulálódik. 
• Hatóanyag 

5 mg oxybutyninium chioratum tablettán ként. 
e Javallat 

-primaer hyperactiv hólyagműködés (urge syn
droma,urge incontinentia) kezelése; 

- secunder hyperactiv hólyagmúködésre utaló 
gyakori imperatív vizelési ingerek, vizeletvesztés tü
neti enyhítése; organikus urológiai - (pl. cystilis 
acuta, chronica) neurológiai - {pl. sclerosis multip
lex, myelo-meningocele, cerebrosclerosis, diabete
ses polyneuropathia); gynekológiai (pl. gyulladások, 
hólyagközeli tumorok) megbetegedéssei kapcsola
tosan; kismedencei kiterjesztett mútétek (pL 
abdominoperinealis rectum - exstirpatio, Doyen -
mútét) után; 

-enuresis nocturna. 
• Ellenjavallat 

-glaucoma (zártzugú), myasthenia gravis, béla
lonia, vizelési nehézség (dysuria), krónikus bronchi
tis, colitis ulcerosa, prostata hypertrophia, prostata 
adenoma, gyomor-bél rendszer területén stenosis, 
tachyarrhythmia, megacolon, akut tüdóoedema. 
• Adagolás 

Átlagos adagja feln6tteknek naponta 3x1 tab
letta. 

Átlagos adagja 5 év feletti gyermekeknek 2x1 
tabletta naponta. 

A napi adagot egyenletes időközökben elosztva 
kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Szájszárazság, gyengeség, fáradékonyság, bél
renyheség, obstipatio, látási zavarok, vizeletűritési 

nehézségek előfordulhatnak, ezek az adag csök
kentésével megszúnnek. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- atropinnal és hasonló vegyületekkel; 
- amantaöinnal; 
- kinidinnel; 
-tri- és tetraciklikus antidepresszánsokkal, vala-

mint neurolepticumokkal (az anticholinerg hatás 
erősödhet). 
e Figyelmeztetés 

Túladagolás (mérgezés) eselén a fenti mellék
hatások fokozódása, illetve atropin-mérgezés tüne
tei (mydriasls, a szekréció 'jelentős csökkentése, 
simaizomgörcs) várható. 

Az ajánlott kezelés: gyomormosás, hánytatás, 
mesterséges lélegeztetés (légúti zavarok esetén). 

Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, 
veszélyes munkakörülmények!). 

A gyógyszert gyermekek elói gondosan el kell 
zárni! 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1559 

DIVASCAN tabletta (Gox) 

BERLIN CHEMIE-AG. 

ATC-kód::N0'2C'X03 

Hatóanyaga, az iprazochrom gátolja a biogen 
aminok hatását, megel)3zi a hatás kifejlődését a 
kemoreceptorokon. Az artemvenosus anastama
sisak megnyílását az erek permeabilitásának növe
kedését és périfocalis oedema képzódését szintén 
gátolja. Szerotonin-antagonista hatású, az erek per
meabilitását és fragilitását egyaránt befolyásolja. 

Vérzéscsillapitó hatásának mechanizmusa nem 
tisztázott (a véralvadási faktorokra és a fibrinolízisre 
nincs hatással). Állatkísérletekben gátolja a prosz
taglandin szintézist, az acetilszalicilsavváJ meg
egyező koncentrációban. Mivel csökkenti a 
microvascularis permeabilitás!, jótékony hatású dia
beteses rctinopathiaban. 
• Hatóanyag 

2,5 mg iprazochromum tablettánként. 
e Javallat 

Migrén és egyéb vascularis fejfájások megelózó 
kezelése. A migrénes roham erősségének és/vagy 
gyakoriságának csökkentése. Diabeteses retino
pathia, különösen annak kezdeti stádiuma. 
e Ellenjavallat 

Terhesség (kellő vizsgálati adatok hiányában). 
e Adagolás 

Migrén esetén a tartós, megelőző kezelésben 
átlagos adagja felnőtteknek naponta 3-szar 1-4 tab
letta. Amennyiben a migrénroham oldása nem kielé-

397 

gító, más migrénellenes gyógyszerrel kombinálása 
ajánlott. 

A kezelés időtartama a migrénrohamok gyakori
ságának függvénye, általában 6 hónapon át aján
lott, de hosszabb ideig tartó alkalmazása is lehetsé
ges. Hatása lassan alakul ki, így több hételtelte előtt 
nem célszerű megszakítani a kezelést. 

Diabeteses retinopathiában napi 3-szor>2 tablet
ta. Kedvező esetben a több hónapig tartó kezelés 
után napi 3-szor 1 tablettára lehet áttérni. 

A tablettékat szélrágás nélkül, kevés folyadékkal 
kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Ritkán bórtünetek, túlérzékenységi reakció {al
lergiás gyógyszerexanthema}. 

Kivételesen kisfokú étvágynövekedés, elvétve 
alvászavar. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Hatásossága jelentősen növekszik a következő 
kombinációkban: fájdalomcsiflapítókkal, nyugtatók
kal, tranquillánsokkal, vérnyomásemelókkel, ergoia
minnal és származékaival együttadva. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés alatt a vizelet vörösbernásan elszíne
zódhet. Ez a hatóanyag kiválasztásának jele, jelen
tősége nincs. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1018 

DOBUTREX250{1llg;irijeKéiÓ 
(1l<;i50x) 

e Hatóanyag 
250 mg dobutaminum { sósavas só formájában) 

porampullánként. 
• Javallat 

Kezdetben cardialis eredetű heveny szívelég
telenség esetei: heveny szívinfarctus, cardiogen 
shock, szívmútét utáni állapot, a szívizom kontrak
tilitásanak gyógyszer okozta csökkenése (pl. béta
blockolók túladagolása). Idült szívelégtelenség 
esetei: (idült pangásos keringési elégtelenségben 
heveny decompensatio eselén időleges inatrop tá
mogatás előrehaladott idült pangásos keringési 
elégtelenségben, a hagyományos szerek adása 
mellett.) 

Kezdetben nem cardialis eredetű heveny 
hypoperfúziós állapotok, sérülést, mútétet, sepsist 
vagy hypovolaemiát követően, amikor az artériás 
középnyomás 70 Hgmm, vagy magasabb. Ala" 
csony perctérfogat syndroma, mely pozitív végnyo
másos gépi lélegeztetésnél alakul ki. Fizikai terhelés 
helyettesítése szívterheléses vizsgálatokban. 



• Ellenjavallat 
A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 

• Adagolás 
Kizárólag intravénás infúzióban. Szokásos 

adagja 2,5--1 o Jlg/ttkg/perc. Maximális adag 40 
1-lg/ttkg/perc. Az adagolás sebességél és a kezelés 
időtartamát a szívfrekvencia és ritmus, az artériás 
vérnyomás, a perctérfogat és a kamrai töltőnyomás, 
valamint a pulmonális pangás és az életfontosságú 
szervek vérétáramlásának jellemzói alapján kell 
megállapítani. 

Az ampulla tartalmát 10-20 ml steril vízben vagy 
5%-os glukózoldatban kell feloldani (izotóniás sóol
dat nem használható). A további hígítás 5%-os 
glukózoldattal, 0,9%-os nátrium-klorid - vagy nátri
um-laktát oldattal végezhető. Nem használható 5%
os nátrium-bikarbonát oldat vagy más, erősen alka
likus oldószer. Nátrium-metabiszulfitot és etanol! tar
talmazó oldatok sem alkalmazhatók. A beadott fo
lyadéktérfogatot a beteg folyadékigénye szerint kell 
megszabni. 

A következő táblázat segítséget nyújt az adago
láshoz: 

A gyógyszer adagja infúzió sebesség 

Iig/ttkg/perc 

2,5 

5 

7,5 

10 
12,5 

15 

• 500 mg/1 oldószer 

•• 1000 mg/1 oldószer 

e Mellékhatás 

500 fig/ml* 1000 J.lg/ml~· 

ml/ttkg/perc ml/ttkg/perc 

0,005 0,0025 

O,Q1 0,005 

O,Q15 0,0075 

0,02 O,ű1 

0,025 0,0125 

0,03 0.015 

5-15 ütés/perc szívfrekvencia-növekedés, 
10-20 Hgmm systolés vérnyomás-emelkedés. A 
kamral ectop"iás aktivitás növekedése, kamrai 
extrasystole. Hányinger, fejfájás, anginás fájdalom, 
nem specifikus mellkasi fájdalom, palpitatio, nehéz
légzés. 72 órán át vagy tovább adott infúzió eselén 
részleges hozzászokás. 

Túlérzékenység esetén bőrpír, láz, eosinophilia, 
bronchospasmus. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő: 
- béta-receptor-blockolókkal (a hatást csök

kentik). 
e Figyelmeztetés 

Hypertoniás betegekben nagyobb valószínú
séggel jelentkezik a szívfrekvencia és a systoles 
vérnyomás növekedése. 

A pitvar-kamrai átvezelés gyorsulásamiatt pitva
rí fiutter vagy fibrilláció eselén gyors kamrai frekven
cia léphet fel. 
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Kamrai extrasystolék jelentkezhetnek, vagy azo
kat súlyosbíthatja. Ritkán kamrai tachycardiát vagy 
fibrillációt válthat ki. Javulás nem figyelhető meg ká
rosodott kamrai Ieiődés és kamrai kiáramlási aka
dály {pl. szívtamponád, valvuláris aortastenosis és 
idiopatiás hypertrophiás subaorticus stenosis) ese
lén. Túladagc!áskor, melynek tünetei a vérnyomás 
változásai, tachycardia vagy a kamrai ectopiás akti
vitás növekedése, az adagolás sebességél csök
kenteni kell vagy az adagolás! időlegesen meg kell 
szüntetni, amig a beteg állapota rendeződik. 

Terhes nőknek csak abban az e~etben adható, 
ha a várható terápiás előny ellensúlyozza azt a koc
kázatot, amelyet használata a magzatra jelenthet. 

Eltartás: 15-30 °C között. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1152 

DOlA.RGAN·•iÍ'Ií!i~~~q 
(5>fZrf11;i2sxi2rl'll).; ..... 

·· ool'ARGAN tal$iettá (lux>•·• 
CHINÓIN 

A petidin hatásában és alkalmazási területében 
a martinhoz hasonló kábító fájdalomcsillapító. Ellen
tétben a morfinnal a köhögés! és a diarrhoeát nem 
csillapitja. Helyi érzéstelenítő és atropinszerú hatás
sal is bír, mely utóbbi elfedheti myotukus hatását. 

60-100 mg petidin fájdalomcsillapító hatása 
megegyezik kb. 1 O mg martinévaL Per os adva 15 
perc után hat, hatástartama rövidebb, mint a morfi
né, 2-4 óra. A parenterálls forma biológiai hasznosí
tása jobb, mint az orális formáé. Gyorsan szívódik 
fel a gastrointestinalis tractusból 58± 9%-ban kötő
dik a plazmafehárjékhez. 

A májban direkt úton, vagy norpeditin 
demetilálódás útján norpeditinsavvá hidrolizálődik, 
melyet glukuronsavas konjugáció követ. Normál, 
vagy alkalikus vizelet pH eselén a vizeletben elha
nyagolható a változatlan forma mennyiségének ki
választódása. A vizelet savanyadásával párhuza
mosan nóa petidin és norpetidin excretio. 

Felezési ideje 3,20,8 óra. Átjut a placentán, 
megjelenik az anyatejben. 
• Hatóanyag 

100 mg pethidinium chioratum (2ml) ampullán
ként, 25 mg pethidioium chioratum tablettánként. 
e Javallat 

Nem kábító fájdalomcsillapítóval nem befolyá
solható erős fájdalom (postoperatív fájdalom, trau
ma, akut myocardialis infarctus). 

Mútéti praemedicatlo, narcosis potencírozása. 
Epe-, vese-, és u réterkó-kólika (parenterálisan adott 
minor analgeticum + nagy adagú görcsoldó kom
binácójának hatástalansága esetén). Akut balkam-

ra-elégtelenség következtében fellépő asthma car
diale, tOdőoedema. 

Tartós kezelésben krónikus, nem kábító fájda
lomcsillaprtóval nem befolyásolható neoplasiás ere
detú fájdalom. 
• Ellenjavallat 

A szer iránti túlérzékenység. Légzési elégtelen
ség, fejsérülések, fokozott intracranialis nyomás, túl
érzékenység. Nem adható asthma bronchiale ro
ham alatt, valamint akut hasi katasztrófában a diag
nózis felállitása előtt. 
• Adagolás 

Feln6fteknek a fájdalom súlyossága és a beteg 
állapota szerint naponta 1-3-szor 25 mg (1-3-szor 
1 tab!.) vagy sc., ill. im. 1-3-szor 50-100 mg (1-3-
szor 1-2 ml.). Szükség esetén iv. is adható 25-50 mg, 
esetleg 100 mg (0,5--1-2 ml) 10 ml10%-os glukóz 
vagy izotóniás nátrium klorid oldattal hígítva, lassan 
2-3 perc alatt. 

Kombinált alkalmazás: Az injekciót mútéti 
hypothermia elérésére un. coctaillytique összetevó
jeként klórpromazinnal (Hibernal) és prometazinnal 
(Pipolphen) adjuk. 

Gyermekeknek 2 hónapos kortól 14 éves korig 
mútét esetén vagy egyéb súlyos fájdalom enyhíté
sére a Dolargan injekció egyszeri adagja 1 mg/ttkg 
sc.; az ún. coctaillytique-ban 2 mg/ttkg, sc. 

A tabletta használata a gyermekgyógyászatban 
kerülendó. 

Idős betegeknél a legalacsonyabb kezdő dózist 
kell - szükség szerint- emelni. 

Ugyancsak óvatosan, csökkentett dózisban 
adandó legyengült, máj/- vagy vesebetegeknek, 
mellékvesekéreg-elégtelenség, hypothyreosis, 
prostata hypertrophia esetén. 
e Mellékhatás 

Légzésdepresszio, euphoria, dysphoria, gyen
geség, fejfájás, izgatottság, tremor, átmeneti halluci
náció, dezorientáció, látási zavarok, szájszárazság, 
hányinger, hányás, székrekedés, arckipirulás, 
tachycardia, bradycardia, palpitatio, vizeletretenció. 

Túlérzékenységi tünetek: pruritus, urticaria, bór
kiütés. 

Megvonási tünetek: korábban jelentkeznek, de 
rövidebb időtartamúak mint morfin megvonásnál. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Tí!os együtt adni: 
- MAO-gátlókkal (súlyos toxikus reakció). (14 

napon belül adva delirium, convulsio, excitacio, sú
lyos légzésdepresszió, cyanosis léphet fel.) 

Óvatosan együtt adható: 
- triciklikus antidepresszánsokkal, fenotiazi

nokkal és a központi idegrendszer depresszán
saival, barbi!l..:rátokkal, isoniaziddal, (légzésdep
resszió, hypotonia, szedatív hatás fokozódhat); 

-hatását !okozhatja: eimelidin (clearence csök
kentésével), isoprenalin, levotiroxin, liotironin, 
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neostigmin, distigmin- fenitoin csökkenti hatását. 
(biológiai felhasználhatóság, felezési idő csökken); 

- klorotiazinennel (TACE), oestrogenekkel, flufe
nazinnal együtt adva központi idegrendszeri 
depresszio, hypotonia alakulhat ki; 

- lidocain és pri!ocain szérumszintjét emeli. 
Más gyógyszerek felszívódását csökkentheti a 

gyomorkiürülés csökkentésével. ... 
Fizikai és kémiai inkompatibilitás Van a· követke

ző szerekkel: aminofillin, amilbarbita!, fenitoin, 
heparin, meticillin, martin szulfat, nitrofurantoin, 
fenobarbital, natrium bikarbonat, tiopenton. 
• Figyelmeztetés 

Prolongált adagolás morfin-típusú dependencia 
kialakulásához vezethet. Abusus veszély! 
Vagoliticus hatása révén jelentős kamrafrekvencia 
fokozódás! idézhet elő pitvarfibrillatio, vagy 
supraventricularis tachycardia eseteiben. 

Mivel a placentán átjut, terhesség során csak 
igen indokolt esetben adható. Megjelenik az anya
tejben, ezért szaplató anyáknak nem adható. 

Szülészetben fájdalomcsillapításra kizárólag az 
elóny/kockázat alapos mérlegelésével - lehetőleg 

morfin antagonistával együtt alkalmazható, az új
szülött légzésdepr'essziojának elkerülése érdeké
ben. Alkalmazásának és psychomotoros teljesít
mény befolyásoló hatásának időtartama alatt jármű
vet vezetni, baleseti veszéllyel járó munkát végezni, 
alkoholt fogyasztani TILOS! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: 0 0 V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 12707 {injekció) 

Tsz.: 12706 {tabletta) 

ootoR•tabletíá(1ölc:> 
EXTR'.A,.CTUM PHARMA 

ATC-kód: N02B-E53' 

Erős hatású fájdalomcsillapftó kombináció. 
o Hatóanyag 

10 mg aethylmorphinium chloratum, 150 mg 
aminophenazonum (amidazofen), 150 mg ph en ace
tinum tablettánként. 
• Javallat 

Különböző eredetű fájdalmak pl. fog- és fejfájás, 
neuralgiás fájdalom csillapítása. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyagok iránti túlérzékenység. 6 év alatti 
gyermekkor. 

Fennálló vérképzószervi károsodás, súlyos máj
vagy vesefunkció-csökkenés, légzésdepressio, 
asthma bronchiale, epemütét utáni állapot. MAO
bénító egyidejű adása. 

Terhesség és szoptatás időszaka. 



• Adagolás 
Feln6tteknek: naponta 1-3-szor 1-2 tabletta. 
Gyermekeknek: iskolás korban naponta 1-2 

szer% tabi. 
• Mellékhatás 

Bőrkiütés, urticaria, erythema nodosum, exan
thema. Bronchospasmus. Görcs, szédülés, aluszé
konyság, fejfájás, hypotonia, perifériás idegkároso
d8s, polyneuropathiák. Haemolytikus anaemia 
glukoz-6-foszfát-dehidrogenáz enzim hiánya ese
tén, pancytopenia, agranulocytosis, methaemoglo
binaemia, cyanosis. Hepatocellularis, illetve 
cholestatikus icterus, nyomásfokOzódás az epeu
takban, obstipatio, hányinger. Papillanecrosis, 
glomerulonephritis. Vizelet elszíneződése. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Hatás összegeződik: altatók, nyugtatók, antihis
taminok, psychopharmaconok, alkohol. 

Hatásuk csökken: anticoagulánsok, orális fo
gamzásgátlók, doxycyclin. 

Toxicitásuk összegeződik: triciklusos antide
presszánsok, allopurinol, methotrexat, cyclophos
phamid, 5-fluor-uracil. 
• Figyelmeztetés 

Gyermekek számára kerülni kell adását. Tartós 
alkalmazásakor a vérképet ellenőrizni kell. A jármú
vezetó képességet és a baleseti veszéllyel járó 
munka végzését befolyásolhatja, ezért egyénileg 
kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen 
mennyisége és mely adagolási módon történő alkal
mazása mellett szabad jármúvet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni. Hatása tarta
ma alatt alkohol nem fogyasztható! 

Hozzászokás veszélye miatt alkalmazását a ha
tásos legkisebb adagra és szükséges legrövidebb 
időre kell korlátozni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2769 

DONAl..GIN kapszula (30x) 

RICHTER ATC kód:'M01AX02 

A nilluminsav fő farmakológiai hatása a gyulla
dás csökkentése és a gyulladást kisérő fájdalom 
csillapítása. Bár hatásmechanizmusa részleteiben 
nem tisztázott, feltehetőleg az arachidonsav PGG::( 
vé való átalakulását befolyásolja a ciklooxigenáz en
zim aktivitásának gátlása útján. Mint általában az 
egyéb, nemszteroid gyulladáscsökkentők, a gyulla
dás és fájdalom tüneti kezelésére alkalmas, de az 
azt előidéző betegség progresszióját nem befolyá
solja. 
• Hatóanyag 

250 mg acidum nifluminicum kapszulánként. 
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e Javallat 
Rheumatoid arthritis, arthrosis, spondylarthritis 

ankylopoetica, akut köszvényes arthritis; bursitis, 
tendinitis, (türések, ficamok, lágyrészsérülések 
stb.), fogászati beavatkozások, IUD felhelyezés és
eltávolitás; füf-orr-gégészetben előforduló gyulladá
sok, thrombophlebítis, ulcUs cruris. 
e Ellenjavallat 

Terhesség, nifluminsavtúlérzékenység. A gyo
mor-béltraktus fennálló fekélyes vagy haemorrha
giás megbetegedése. Vese- és májbetegségek. 
Gyermekeknek adása ellenjavallt 
• Adagolás 

Általában kezdetben napi 750 mg (3-szar 1 
kapszula) étkezés közben. Súlyos esetekben -ki
vételesen- az adag napi 1000 mg-ra (4 kapszula) 
emelhető, de enné! nagyobb adagok a hatást nem 
fokozzák. 

Fenntartó adag: napi 250-500 mg (1-2 kapszula). 
Akut köszvényes arthritisben a kezdő adag 500 

mg (2 kapszula), 2 óra múlva 250 mg (1 kapszula), 
majd 2 óra eltelte után újra 1 kapszula. Továbbiak
ban 500-1000 mg (2-4-szer 1 kapszula) naponta. 

Kombinált kezelés: sz.teroiddal kombinálva a 
szteroidok adagja csökkenthető. 
• Mellékhatás 

Hányinger, hányás, hasmenés, gyomorfájás; az 
adagok cSökkentésekor rendszerint mérséklódnek, 
súlyosabb esetben a kezelést fel kell függeszteni, 
vagy véglegesen abba kell hagyni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- orális anticoagulánssal (megnyújthatja a pro

thrombinidőt). 

e Figyelmeztetés 
Ha az anamnesisben a gyomor-béltraktus feké

lyes megbetegedése szerepel, csak rendszeres or
vosi ellenőrzés mellett alkalmazható, és mindig mér
legelni kell a kezelés előnyét és kockázatát. Tartós 
adagolással vesekárosodást okozhat, ezért a vese
funkció, továbbá a vérkép és a májfunkció rendsze
res ellenőrzése szükséges. 

Eltartás: si:obahómérsékleten. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3557 

ooPA.Fü:x tablétta·(stlx) 

EG IS A+6'-~6X,_NÖ~é~-'A~~ 

Hatóanyaga, a levodopa a dopaminnak - mint 
mediatornak - természetes praecursora. Főleg a 
központi idegrendszer basalis törzsduGaiban mutat
ható ki nagyobb mennyiségben. Parkinsonismus 
eseténezek dopamin-tartalma csökken. A levodopa 
kezelés hatására az extrapyramidalis rendszer sejt
jei valószínúleg ismét feltótödnek dopaminnaL 

A dopamin nem hatol át a vér-agy gáton, ezért 
kell praecursorát-az levodopát- alkalmazni, amely 
az agyban decarboxilálódva alakul dopaminná. Ez 
a biokémiai folyamat teszi a Dopaflexet alkalmassá 
arra, hogy Parkinson-syndromában- substitutiós te
rápiaként alkalmazható legyen. 
e Hatóanyag 

500 mg levodopum tablettánként. 
e Javallat 

Elsősorban Parkinson-betegség és külőnbözó, 
nem gyógyszeres eredetú Parkinson-syndroma, 
továbbá minden olyan hypo- vagy akinesis, amely 
nem a hangulati élet vagy tudatzavar talaján ala
kul ki. 
• Ellenjavallat 

Súlyos, decompenzált endocrin, renalis, 
hepatikus, cardialis és pulmonalis megbetegedé
sek, szúkzugú glaucoma, vérdyscrasia, súlyos neu
rosis, psychosis, hypersensitivitás. Szoptatás, ter
hesség, továbbá, ha a kórelőzményben melanoma 
malignum vagy erre gyanús bőr- vagy szemelválto
zás szerepel; valamint ha a sympathomimeticumok 
adása ellenjavallt 
• Adagolás 

lndividualis. Az optimális mennyiséget fokoza
tosan kell beállítani úgy, hogy az első hét végére a 
beteg napi 1 g-ot {2 tablettát) kapjon. Lásd a táb
lázatot. 

ld ó 

1. és 2. nap 
3. és 4. nap 

5. és 6. nap 

7. nap 

Napi adag 

250 mg (Y" tabi.} 
500 mg (1 tabi.) 

/ 750 mg (1 Y2 tabi.) 
1 g (2 tabi.) 

Célszerú az első napi adagot 2-szer 125 mg (2-
szer ll! tabletta) mennyiségben adni. A napi mennyi
séget kezdetben több részletben, étkezés közben 
ajánlatos bevenni. 

A kezelés második hetében az adag fokozato
san tovább növelhető, általában 3-4 g/nap (6-8 tab
letta). Napi 6 g (12 tabletta), szükség esetén még 
ennél is több adható. Akinesiában általában ki
sebb adag (1,5 g/nap) is elégnek bizonyulhat. A tü
netek alakulásától függően' ke!l az optimális fenntar
tó adagot és a bevétel időpontját megállapítani. A 
fokozatosan növelt adagok a 8 g/nap mennyiséget 
nem haladhatják meg l 

A Oopaflexszel végzett kezelés substitutiós te
rápia, ezért tartósan kell alkalmazni. Szükség ese
lén adagolását csak fokozatosan szabad meg
szüntetni, ill. félbeszakítani. Újabb adagolás meg
kezdése után is fokozatosan kell növeini a napi 
adagot. 
• Mellékhatás 

Az adagok nagyságától és az egyéni érzékeny
ségtól függóen: hányinger, hányás, étvágytalanság, 
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feszültségérzés, hypotensio, orthostatikus collap
sus, szfvritmuszavar. Ritkábban szédülés, sedatio, 
agitatio, szorongás, confusio, álmatlanság, rémál
mok, psychosisra emlékeztető tünetek, hallucinatio, 
depressív paranoid állapotok, ill. hypomania, foko
zott szexuális késztetéssel, antiszociális magatar
tással; euphoria, dementia. Neurológiai tünetek: 
ataxia, convulsio, torticollis, diskinaesis, 
choreoateticus mozgászavar. LeukcipElnia~A mellék
hatások a kezelés során az adag átmeneti csökken
tésével megszünhetnek. Ha nem szúnnek meg, a 
kúrát fokozatosan félbe kell szakítani. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- piridoxinnal (a levedapa hatását megszüntet

heti); 
- MAO-inhibitorra!, a seiegiJin kivételével (hyper

tonia kialakulásának veszélye); 
- metildopával (dopaminszint-emelő hatás csök

kenhet). 
óvatosan adható: 
- sympathomimeticumokkal (hatásuk fokozód-

hat); 
- reserpinnel, ganglionblockolókkal, axonális 

bénítókkal (hypertonia veszélye). 
e Figyelmeztetés 

Műtétek esetén adagelását úgy kell fokozatosan 
megszüntetni, hogy az érzéstelenítés elót! 24 órával 
a beteg már Dopaflex-mentes legyen. 

A Dopaflex-kezelés megkezdése előtt 2 héttel a 
MAO-gátlók adását abba kell hagyni. 
Sympathomimeticumokkal együtt adva a szívmúkö· 
dés és a keringés ellenőrzése, a sympatho
mimeticum adagjának esőkkentése szükséges. 
Gyomorfekély, görcskészség esetén fokozott elővi
gyázatosság szükséges. 12 éven aluli gyermeknek 
adása nem ajánlatos. Ha a beteg anamnesisben 
infarctus, a coronaria insuffientia és ritmuszavar 
szerepel, rendszeres belgyógyászati ellenőrzés 

szükséges. A beteg neurologiai, psyches és bel
gyógyászati állapotát sematikus és laboratoriumi 
vizsgálattal (vérkép, máj-vesefunkció) időnként el
lenőrizni kell. 

Kombinációs kezelés. Specifikus MAO-inhibitor
ral (Jumex) történő kombinációi felvóbeteg-gyógy
intézetben kell beállítani. Ezen kombináció esetén a 
Dopaflex adagja csökkenthető; más antiparkin
sanos készítményekkel végzett együttes kezelés 
esetén az adagokat nem kell feltétlenül csökkenteni. 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénenként 
meghatározandó ideig - jármúvet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A további
akban egyénileg határozandó meg a tilalom mérté
ke. Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fo
gyasztani tilos! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3446 
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OOPAMilll AWD injekció (10 í< 5 rnl) · 

AWD/GERMED ATC-kód: CÖ1C_~M 

A dopamin növeli a szívizomzat kontraktilitását, 
és a verótérfogatot anélkül, hogy a szívfrekvencia 
nemkívánatos mértékben gyorsulna. Javítja a ko
szorúér átáramlást Tágítja a veseereket, és ezáltal 
fokozódik a veseműködés, a glomeruláris filtráció és 
a nátrium- és kálium kiválasztás. 
e Hatóanyag 

50 mg dopaminium chioratum (5 ml) ampullán

ként. 
e Javallat 

Szívizom infarctus következtében kialakuló he
veny szív- és keringési elégtelenség (cardiogen 
shock) továbbá égési és szeptikos shock. 
Antiarrhythmiás szerek és barbiturátok által kiváltott 
akut intoxikációk. Intoxikációkat kíséré heveny kerin
gési elégtelenség. Halothan okozta keringési -
elégtelenség, várhatóan fellépő veseetégtelenség. 
e Ellenjavallat 

Hyperthyreosis, phaeochromocytoma, szúk
zúgú glaucoma. Prostata adenoma vizelet visszatar
tással. Tachyarrhythmia, kamraremegés Terhesség 
esetén adagolása megfontolást igényel. 
e Adagolás 

Az adagot egyénileg kell beállítani. Kizárólag i. v. 
infúzió formájában adható. 

Az infúziót tehetőleg vénakatéteren át kell beve
zetni, mert paravénásan elhalást okozhat. Ilyen 
esetben ellenintézkedésként azonnal fentolamin 
(Regitin) adása javallott, extravazálisan infiltrálva 
(5-10 mg 10 ml 0,9%-os nátrium-klorid-oldatban fel
oldva). 

Kiegészítő intézkedések: kellő mértékü volumen 
szubsztitúció, az elektrolitháztartás pontos ellenőr
zése. Szomnolens betegek esetén - tekintettel az 
esetleges aspiráció veszélyére - ügyelni kell arra, 
hogy a légutak szabadok legyenek. A keringés vo
lumen szubsztitúcióját lehetőleg a kezelés előtt kell 
végrehajtani. 

Átlagos adagok felnőtteknek: 
a) Kis adagok tartománya {pl. belgyógyászati in

tenzív kezelés és nephrológiai esetek): 2-3 

J.IQ/ttkg/perc. 
b) Közepes adagok tartománya (pl. sebészeti 

intenzív kezelés): 4-6 1-lQ/ttkg/perc. 
c) Nagy adagok tartománya (pl. szeptikus 

shock}: 10-15 j..i.Q/ttkg/perc. 
Ha a kezelési cél elóterében az inatrópia és a 

diuresis áll, javasolt adag: 100-200 ~-tg/perc. Ha az 
artériás vérnyomásra is hatást kell gyakorolni, akkor 
az adag általában 500 IJQ/perc-ig emelhető vagy 
pedig a változatlan dopamin adagolás mellett még 
norepinefrint szűkséges adni'(kb. 5 ~-tg/perc maonyi
ségben 70 kg körüli testtömegű betegnek). A diure-

sis kb. 250 ).IQ/perc adagnál maximális, 1200 
l-IQ/percig történő növelés során állandó marad, az 
adag további fokozásával azonban ismét csökken. 

Átlagos adagok gyermekeknek 4~6 J.IQ/ 
/ttkg/perc. 

A felnőttektől eltérően a gyermekeknek az ada
golást fokozatosan kell bevezetni, kisebb adagokkal 
kezdve. Az alkalmazás módja: A klinikai állapot sta
bilizálódása után az infúziós kezelést a cseppse
besség fokozatos csökkentésével kell befejezni. 

Hígftás céljára izotóniás nátrium-klorid, vagy 
5%-os glükózoldat, vagy 5%-os glükóz izotóniás 
nátrium-klorid- vagy laktát-Ringer-oldatban, vagy 
laktát-Ringer-oldat alkalmazható. 

Az infúziós kezelés 4 napig folytatható. 
• Mellékhatás 

Enyhe émelygés, hányás, fejfájás, nyugtalan
ság, ujjremegés, anginás panaszok, szívdobogás
érzés, vérnyomás-növekedés. Nagyobb adagok
nál szívritmuszavarok fokozódnak (sinus tachycar
dia, supraventricularis és ventricularis ectopia), 
valamint a bal kamrai végdiastolés nyomás káros 
fokozódása. 

Dopamin-infúzió bőrelhaláshoz vezethet (a ke
ringés eltolódása a splanchnikus környék javára, sa 
bőr izomzat rovására). Ennek a veszélye különösen 
az acralis keringési zavarokban szenvedő betege
ken á!l fenn, nagy adag beadásakor. A splanchnikus 
területen végzett mútétek után vagy gyomor- bél 
rendszeri vérzékenységí hajlamesetén a vérzés ve
szélye fokozódhat. 

Túladagolás esetén: palpitatio, szívfrekvencia 
emelkedés a verőtérfogat csökkenésével, angina 
pectorisos rohamok, szívritmus-zavarok. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- MAO-inhibitorokkal (erős hatásfokozódás; a 

dopamin adag 1/10 része is elegendő tehet). 
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Együttadása kerűlendó: 
- guanetidinnel (sympathomimetikus hatás foko

zódik); 
- diureticumokkal (hatás fokozódás); 
-triciklikus antidepresszansokkal, anaesthe-

ticumokkal (fokozott hajlam ritmuszavarokra); 
- feniteinnal (vérnyomásesés, bradycardia); 
- anyarozs-alkaloidákkal (maximális perifériás 

érszúkület gangraena veszéllyel). 
e Figyelmeztetés 

A dopamin lúgérzékeny, ezért nem szabad pH 
8-at meghaladó kémhatású infúziós oldathoz ke
verni. 

Az infúzió megkezdése előtt az esetleges hypo
volaemiát meg kel! szüntetni. 

Az acralis keringési zavarokra fokozottan figyel
ni kell. 

Az esetleges tachyarrhythmiát az infúzió meg
kezdése előtt, vagy az infúzió közben feltétlenül ke
zelni kell. 

Tilos a további adagemelés tilos, ha kifejezett 
szívfrekvencia-növekedés vagy halmozott ritmusza
var jelentkezik. 

A szív fokozott elő- vagy utáterhelése esetén 
ajánlatos nítroglicerinnel vagy nitroprusszid-nátri
ummal kombináltan adni. 

Eltartás: légmentesen, fénytől védve. 
• Megjegyzés:+ Fb 
e Törzskönyvi szám: K ~ 1336 

DOPAMIN GIULINI inj, infúzióhO:z 
(5 x 5 ml; 50 x 5 ml; 100x5 rnl} 

G! U UNI ATC kód: C01CA04 

e Hatóanyag 
50 mg dopaminium chioratum (5ml) ampullán

ként. 
e Javallat 

Szívelégtelenség, sepsis és trauma által előidé
zett keringési shock, súlyos folyadékvesztés, 
amennyiben a folyadékpótlás nem képes helyreállí
tani a haemodinamikai egyensúlyt. Nagymérvű vér
nyomásesés (súlyos hypotonia), shock, teljes vese
elégtelenség fenyegető jelei. 
O Ellenjavallat 

Hyperthyreosis, phaeochromocytoma, glauco
ma (szúk zugú). Prostata adenoma vizeletvisz
szatartással. Tachyarrythmia, kamraremegés. 

Terhesség eselén adagolása megfontolást igé-
nyel. / 
e Adagolás 

Az adagot egyénileg kell beállítani. Kizárólag iv. 
infúzió formájában adható. 

Az infúziót lehetőleg vénakatéteren keresztül kell 
bevezetni, mert paravénásan elhalást okozhat. llyen 
esetben ellenintézkedésként azonnal phentolamin 
{Regitin) adása javallott, extravasalisan infillrálva 
{5-10 mg 10 ml 0.9%-os nátrium-klorid-oldatban fel
oldva). 

Kiegészítő intézkedések: kellő mértékű volumen 
szubsztitúció, az elektrolitháztartás pontos elleliőr
zése. Somnalens betegek esetén - tekintettel az 
esetleges aspiratio veszélyére - ügyelni kell arra, 
hogy a légutak szabadok legyenek. A keringés vo
lumen szubsztitúcióját lehetőleg a kezelés előtt kell 
végrehajtani. 

Átlagos adagok felnőtteknek: 
a) Kis adagok tartománya (pl. belgyógyászati in

tenzív kezelés és nephrológiai esetek): 100-250 
!!Q/perc azaz 1 ,5-3,5 11g/ttkg/ perc. 

b) Közepes adagok tartománya (pL sebészeti 
intenzív kezelés): 300-700 11g/perc azaz 4-10 
1-lg/ttkg/perc. 

c) Nagy adagok tartománya (pl. szeptikus shock): 
700-1500 J.!Q/perc azaz 10,5-21,5~-tg/ttkg/perc. 

Ha a kezelési cél előterében az inatrapia és a 
d iuresis áll, javasolt adag: 100-200 ).lg/perc. 

Ha az artériás vérnyomásra is hatást kell gyako
rolni, akkor az adag emelhető 500 J.IQ/perc-ig vagy 
még többre, vagy pedig a változatlan dopamin ada
golás mellett norepinephrint szükséges adni (kb. 5 
f.tg/perc mennyiségben 70 kg testtömegű beteg-
nek). . 

A diuresis kb. 250 ).lg/perc adag~ál maximális, 
1200 j..tg/percig történó növelés során állandó ma
rad, az adag további fokozásával azonban ismét 
csökken. Az átlagos adag gyermekeknek 4-6 
j..i.Q/ttkg/perc. 

A felnőttektől eltérően a gyermekeknek az ada
golás! fokozatosan kell bevezetni, kisebb adagokkal 
kezdve. 

Az alkalmazás módja: A klinikai állapot stabilizá
lódása után az infúziós kezelést a cseppsebesség 
fokozatos csökkentésével kell befejezni. 

Hígítás céljára izotóniás nátrium-klorid-, vagy 
5%-os glukóz- oldat, vagy 5% glukóz izotóniás nát
rium-klorid- vagy laktát- Ringer-oldatban, vagy lak
tát-Ringer-oldat alkalmazható. 
e Mellékhatás 

Enyhe émelygés, hányás, fejfájás, nyugtalan
ság, ujjremegés, anginás panaszok, szívdobogás
érzés, vérnyomás-emelkedés. Nagyobb adagoknál 
a szívritmuszavarok fokozódnak (sinus tachycardia, 
supraventricularis és ventricularis ectopiák), vala
mint a balkamrai végdiastolés nyomás kóros fokozó
dása. 

Dopamin-infúzió bőrelhaláshoz vezethet (a ke
ringés eltolódása splanchnikus környék javára, s a 
bőr és izomzat rovására). Ennek a veszélye különö
sen az acralis keringési zavarokban szenvedő bete
geken áll fenn, nagy adag beadásakor. A splanch
nikus területen végzett mútétek után vagy gyomor
bélrendszeri vérzékenységi hajlam esetén a vérzés 
veszélye fokozódhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
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- MAO-inhibitorral (erős hatásfokozódás, a 
dopaminadag 1/10 része is elegendő lehet). 

Együttadása kerülendő: 
- guanetidinne! (sympathomímetikus hatás 

fokozódik); 
- diureticumokkal {hatásfokozódás); 
- triciklikus antidepressivumokkal, anaes-

theticumokkal (fokozott hajlam ritmuszavarokra); 
- feniteinnal (vérnyomásesés, bradycardia); 
- anyarozs-alkaloidokkar (m8.ximálís perifériás 

érszúkület gangrena veszéllyel). 
e Figyelmeztetés 

A dopamin !úgérzékeny, ezért nem szabad pH 
8-at meghaladó kémhatású oldatban huzamosabb 
(4 áránál hosszabb) időn át adni. 

Tilos a további adagemelés, ha kifejezett szív
frekvencia növekedés vagy halmozott ritmuszavar 



jelentkezik. A szív fokozott elő- vagy utólerhelése 
eselén ajánlatos nitroglicerinnel vagy nitroprusszid
nátriummal kombináltan adni. 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K -1191 

DOPEGYT tabletta(SOí<) 

EG IS ATC-kód:' C02AB01 

Az alfa-metildapa centrális hatású vérnyomás
csökkentő szer. A központi idegrendszerbe bejutva, 
aktív metabolitjai több mechanizmusan keresztül 
esőkkentik a vérnyomást: az endogén dopamin! he
lyettesíti a dopaminerg idegvégződéseken, gátolja 
a dopa-dekarboxilázt, a praesynaptikus alfa-2 re
ceptorok stimulálásával csökkenti a sympathikus tó
nust. 
e Hatóanyag 

250 mg methyldopum tablettánként. 
o Javallat 

Enyhe és középsúlyos hypertonia. 
e Ellenjavallat 

Phaeochromocytoma, depressio, aktív hepatitis, 
máj- és veseelégtelenség. 
o Adagolás 

Egyéni beállítást igényel. 
Kezdő adagja felnőtteknek: általában az első két 

napon 250-250 mg (esetenként 1-1 tabi.). Ez a kez
dő mennyiség kétnaponként 250 mg-mal {1 tabi.) 
emelhető a vérnyomás kellő csőkkenéséig. A szaká
sos napi adag felső határa 2 g (8 tabi.). A kellő ha
tás elérése után - ugyancsak kétnaponként - a na
pi adag 250mg-mal (1 tabi.) csökkenthető a megfe
lelő fenntartó adagra. 

Gyermekeknek az ajánlolt kezdeti adag 1 O 
mg/ttkg, 2-3 részre osztva naponta. Ha szükséges, 
legfeljebb napi 65 mg/ttkg- ig emelhető az adag. 

Kombinált kezelés. Diureticumokkal és béta
blockolókkal esőkkentett adagban adható. 
e Mellékhatás 

Központi idegrendszeri melléktünetek {álmos
ság, fejfájás, gyengeség, szédülés, magasabb 
adagoktól-általában napi 2 g felett- parkinsoniz
mus; cardiovascularis melléktünetek (bradycardia, 
orthostetikus hypotonia, oedema); gastrointesti
nalis melléktünetek {hányinger, hányás, puffadás, 
székrekedés, hasmenés, hasnyálmirigygyulladás, 
nyálmirigygyulladás, májártalom); haematológiai 
melléktűnetek (pozitív Coombs-teszt, haemolytikus 
thrombocytopaenia); egyéb melléktünetek (impo
tencia, csökkent libido, enyhe ízületi és izomfájda
lom, allergiás jelenségek: ismeretlen eredetű láz, 
bőrkiütés). 
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• Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
- levodopummal {a dopaminszintet emelő hatá

sa csökken); 
- MAO-bénítokkal (hypertoniás krízis kialakulá

sának veszélye); 
- triciklikus antidepresszánsokkal (hypotensiv 

hatás gyengülése). 
e Figyelmeztetés 

Ajánlatos a kezelés első 6-10 hetében direkt 
Coombs-teszt (DCT-) vizsgálattal, továbbá tartós al
kalmazás során %-1 évenként az esetleges autoim
mun haemolytikus anaemia lehetőségél kizárni. 

A katekolaminpróba hamis pozitivitását okozhat
ja, és így -tévesen ~ phaeochromocytoma gyanúját 
keltheti. Folyadékretenciót okozó hatása miatt oede
ma keletkezhet, amelyet diureticumok alkalmazása 
enyhít. 

Ha az oedema súlyosbodik vagy szívelégtelen
ségre utaló jelek észlelhetők, meg kell szakítani a 
kezelést. 

Általános érzéstelenítés során a narcotikus ha
tást fokozhatja. Alkalmazásának első szakaszában 
- egyénenként meghatározandó ideig ~ járművet 
vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végez
ni tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg 
a tilalom mértéke. 

Alkalmazásának időtartama alattszeszes italt fo
gyasztani tilos! 

Eltartás: légmentesen, fénytól védve. 
o Megjegyzés: + v 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3325 

A barbiturátok csoportjába tartozó közepes ha
tástartalmú hypnoticum. A 4-6 órás hatástartam el
lenére, alkalmazása óvatosságet igényel az ébre
dés! követő reziduális tünetek miatt. 
e Hatóanyag 

200 mg amobarbitalum tablettánként. 
o Javallat 

Alvászavarok (elaltatás, átaltatás). Psychogén 
alvászavarokban a szorongáscsökkentők, neuro- és 
timolepticumok hatásának erősítése, az elalvás se
gítése. Egyéb altatószerek hatásának átmeneti 
potencírozása. 
o Ellenjavallat 

Addison-kór, barbiturát-túlérzéknység. 
e Adagolás 

Felnőtteknek lefekvés előtt fél órával %-1 tab-
lettát. 

• Mellékhatás 
Másnaposság, enyhe kábultság, szédülés, 

émelygés, hányinger, ritkábban izgatottság, neural
giform,ill. myalgiform fájdalmak, túlérzékenység 
{bórkiütés,-szemhéjon, ajkOn, arcon kifejlödő oede
ma, láz, a máj degeneratív elváltozása).- Örökletes 
gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
o Gyógys:rg!;(<ölcsönhatás 

Együttac.M"a kerülendő: 
daxiciklinnel és grizeofulvinnal (metabolizmusu

kat gyorsítja, hatásukat csökkenti); 
egyéb barbituráttartalmú szerekkel és Sertannal 

(hatásfokozódás.) 
óvatosan adható: 
- egyéb központi idegrendszeri depresszán

sokkal (egymás hatását erősíthetik). 
- Iriciklikus antidepresszánsokkal (az antide

pressiv hatás csökkenhet); 
- kumarinszármazékokkal (az anticoagu!áns ha

tás csökken); 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel {hatásukat 

csökkentheti); 
- a vizeletet lúgosltó gyógyszerekkel, anta

cidumokkal (hatását csökkenthetik); 
- a vizeletet savanyíló gyógyszerekkel (hatását 

erósíthetik); 
- digitoxinnal (ennek hatását csökkentheti). 

e Figyelmeztetés 
Terhességben és szoptatás alatt csak kivétele

sen, orvosi ellenőrzés mellett adható. Tartós altatás
ra ("alvókúrához")- egyedi adagolásban -csak fek
vőbeteg-gyógyintézetben alkalmazható. 

Tartós alkalmazása '}viszonylag gyorsan kiala
kuló hozzászokás és a megvonáskor jelentkező 
visszaesés miatt kerülendő. 

Rendelése fokozott körültekintést igényel az 
anamnesisból ismert, egyéb gyógyszerekkel szem
ben kialakult hozzászokás, ill. abusus esetén. 

Szedésének abbahagyásakor elvonási tünetek 
(izgatottság, alvászavar) jelentkezhetnek. 

Óvatosan, csökkentett adagban adandó vese
és májbelegeknek. 

Alkalmazásának és a psychomoloros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 

Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt 
tilosszeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 297 4 
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ooFI~fcO.M•s m!lfirlJ;;(ijijkció• 
(tox .. 1cmlf. / •..... · ;.·. 

riöR~~CÜM.5m!JI5 ml injeké:ió·· 
.·• .(lQ;X 5 ml) ••• • ; •. •• • • ••; 
DO~MICU~ 15J119 inif;!kció 5JJk .. 
· (25• x• z· ml; 1oo·x•irmJf>·· 

ROCHE ATC'~~d::'NO~cú)üa·: 

A Dormicum hatóanyaga a midazolam gyors ha
tású, a szervezetból gyorsan kiürülő altatószer. 

Anticonvulsiv, anxiolytikus, izomgörcsoldó tulaj
donsággal rendelkezik. 

Bizonyos adatok szerint 150 napig lörénő sze
dés után megszokási, akkumulációs tüneteket nem 
észleltek. 

Terápiás tartománya széles. Embryotoxikus, ter
atogen, mutagen hatását nem tapasztalták 

A midazolam gyorsan és teljes mértékben felszí
vódik, 3G--50%-a májon át történő első áthaladás so
rán lebomlik. 

A Dormicumot farmakológiailag gyorsan kiala
kuló hatás és a gyors metabolikus inaktiválódás kö
vetkezményeként rövid hatástartam je!lemzi. Az 
igen alacsony toxicitás következtében széles terápi
ás tartománnyal rendelkezik. 

lm. vagy iv. alkalmazás után rövid időtartamú 
anterograd amnesia lép fel {a beteg nem emlékszik 
a gyógyszer maximális hatása alatt t6rtént esemé
nyekre). 

Felszívódás intramusculáris injekció esetén: 
A midazolam gyorsan és teljes mértékben felszí-

vódik az izomszövetbóL 
Az im. injekció biohasznosulása több, mint 90%. 
Felszívódás rectelis beadás esetén: 
A midazolam gyorsan felszívódik és a maximális 

koncentrációt 30 percen belül éri el. A görbe alatti 
terület (AUC) nagysága rectelis alkalmazás után ha
sonló gyermekeknél és felnőttekné!. 

Metabolizmus 
A midazolam teljes mártékben metabolizálódik a 

szervezetben. A plazmában kimutatható fő metabo
lit az alfa-hidroxi-midazolam, melynek felezési ideje 
rövidebb, mint a midazolamé. Kialakulása után köz
vetlenül glukuronsavhoz kötódik (inaktiválódás) és 
az adag 60---70%-a a vizelettel ürül. 

Megoszlás és kiváiasztódás 
Az intravénásan alkalmazott Dormicum eseté

ben a plazma kancentráció-idő görbe két, határo
zottan elkülönülő megoszlási, valamint egy eliminá
ciós szakaszt tartalmaz. A májon át 40-50%-a vá
lasztódik ki és a plazma clearance értéke a 300--400 
ml/perc tartományban mozog. 

Az egyensúlyi állapotban számított megoszlási 
térfogat 50-60 liter. 



A midazolam 95%-a kötődik plazmafehérjéhez. 
A kiválasztás felezési ideje í ,5-2,5 óra közé esik. 
e Hatóanyag 

5 mg midazolamum 1 ml és 5 ml injekciós oldat
ban. 

15 mg midazolamum 3 ml injekciós oldatban. 

• Javallat 
Mútét elótti praemedicatio, narcosis bevezetés, 

narcosis fenntartás. 
o Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, vala
mint a terhesség első trimesztere. 
• Adagolás 

lm. iv. és rectalls alkalmazásra. 
Az intravénás injekciót lassan kell beadni (nqr

cosis bevezetésre körülbelül 2,5 mg-ot 10 sec. alatt, 
bázis-sedatio eselén 1 mg-ot 30 sec. alatt). 

A gyógyszer a beadás után körülbelül 2 perccel 
kezd hatni. 

Mútét előtti praemedicatio 
1. Intravénás alkalmazás 
Praemedicatio közvetlenül a diagnosztikai vagy 

sebészeli beavatkozás előtt helyi érzéstelenítésben 
végzett beavatkozás eselén nyugtatásra 2,5 mg iv., 
5-l O perccel a műtét előtt. Szükség eselén további 
1 mg-os dózisokat lehet beadni. Súlyos esetekben, 
különösen idős, vagy rossz általános állapotban lé
vő betegeknél a kezdő dózis! 1-1,5 mg-ra kell csök
kenteni. 

2. lntramuscularis alkalmazás 
Műtét előtt fájdalmat érző betegek esetén, a nar

cosis megkezdése előtt 30 perccel im. adva, önma
gában, vagy anticholinerg szerekkel, esetleg anal
geticumokkal kombinálva. 

Felnőtt dózis: 0,07--0,1 mg/ttkg im., a szokásos 
adagolás körülbelül 5 mg, a betegek korának és ál· 
talános állapotának megfelelően. 

Gyermek dózis: a felnőttekhez képest a gyerme
keknél testsúlyukra vonatkoztatva viszonylag maga
sabb dózisok szükségesek (0,15-0,20 mgfttkg). 

E dózisokat 30 perccel a narcosis megkezdése 
előtt kell beadni. 

3. Rectelis alkalmazás gyermekeknél 
Mútét elötti nyugtatás céljából: az injekciós olda

tot a fecskendőre szerelt múanyag feltét segítségé
vel kell beadni; 0,35--0,45 mg/ttkg, 20-30 perccel a 
narcosis megkezdése előtt 

Ha abeadandó mennylség nagyon kevés, vízzel 
í o ml-re lehet hígítanl. 

Narcosis bevezetése 
1. Intravénás alkalmazás 
Indukáló szerként inhalációs narcosisban vagy 

altatóként kombinált narcosisban a dózis 1 O-í 5 mg 
iv. Általában 2-3 perc alatt megfelelő mélységú a!
vás érhető eL 

2. lntramuscularis alkalmazás gyermekekél 
Ajánlott az altató és amnesiát kiváltó Dotmi

cum kombinációja ketaminnal (ataranalgesia). 

(Dormicum 0,15--0,20 mg/ttkg im., ketamin 4-8 
mg/ttkg im.) 

Általában 2-3 perc alatt megfelelő mélységú al-
vás érhető el. 

Narcosis fenntartása 
Intravénás alkalmazás 
A megfelel(! mélységú alvás fenntartásához to.

vábbi kis, iv. alkalmazott dózisokra van szükség. A 
dózis és az ismétlések közötti idóintervallumok az 
egyedi esetnek megfelelöen változnak. 
• Mellékhatás 

A Oormicum-ot a betegek általában jól tűrik. Az 
artériás vérnyomás, a pulzus és a légzés többnyire 
csak csekély mértékben változik. Általában véve, a 
systolés nyomás legfeljebb 15%-kal csökken, míg.a 
szívfrekvencia azonos mértékú emelkedést mutat. 
A Dormicum intravénás beadás után légzési elég+ 
telenség és légzésmegállás- idősebb és már ele
ve légzési elégtelenséggel küzdó betegeknél - elő
fordult. 

Ennek oka a túldozirozás, vagy az injekció túl 
gyors beadása volt. 

Ezért a Dormicum inj .. csak akkor alkalmazható, 
ha újraélesztésre lehetőség. van. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- neurolepticumokkal; 
- tranquillánsokkal; 
-antidepresszánsokkal; 
- hypnoticumokkal: 
- analgeticumokkal (fokozza a centrális sedativ 

hatást, ez a hatáserősítés bizonyos esetekben terá
piásan kihasználható). 
e Figyelmeztetés 

Agyi organikus eltérés vagy keringési, légzési 
elégtelenségben szenvedő idősebb betegek eseté
ben az adagját körültekintően kell meghatározni, 
minden egyes esetben az egyéni jellemzőkel figye
lembe véve. Parenterálls alkalmazását követően a 
betegek legkorábban az utolsó injekciót követően 3 
óra múltán bocsáthaták el a kórházból és lehetőleg 
csak megfelelő kísérővel. A betegeket figyelmeztet
ni kell, hogy legalább 12 órán át ne vezessenek jár
művet és ne kezeljenek gépeket 
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Különösen figyelemre van szükség a myasthe
nia gravisban szenvedő beteg eknél, a már amúgy ls 
fennálló izomgyengeség miatl. 

A Oormicum alkalmazása -más gyógyszerekhez 
hasonlóan- a terhesség első három hónapjában et
lenjavallt, hacsak a kezelőorvos nem ítéli feltétlenül 
szükségesnek. 

Parenterális alkalmazását követóen legalább 12 
órán keresztül nem szabad alkoholos italokat fo
gyasztani. 

Amikor a Dormicum-ot erős analgeticumokkal 
együtt alkalmazzák, az analgeticumot kell elóbb 
beadni. ltyen módon az analgetícum nyugtató ha
tását számításba véve, a Oormicum veszély nél-

kül, a kívánt mértékű szedálás eléréséig adagol
ható. 

Különös figyelmet kell fordítani a hatásfokozó
dásra veszélyeztetett be.tegeknél, ugyanis egyes 
betegekné) az alkohol és a Oormicum egymás hatá
sát fokozza, ~mi kiszámíthatatlan reakciókhoz vezet
het. 

Egyes gyermekeknél rectalis beadás után rövid 
időtartamú, enyhén euphoriás hatást tapasztaltak 
és néhány esetben pár percig tartó kettős látás is 
elöfordult, de e jelenségek a narcosis előkészítését 
nem befolyásolják. 

Túladagolás 
Túladagolás eselén a Oormicum hatását a ben

zodiazepin-antagonista Anexate (flumazenil) felfüg
geszti. 

Eltartás: szobahómérséklelen. 
e Megjegyzés: +V Sz (5 mg/ml, ill. 5 mg/5 ml in
jekció) Fb (15 mg/3 ml injekció) 
o Törzskönyvi szám: K-1567 (5 mg/ml injekció); 
K- 1568 (5 mg/5 ml injekció); K-1209 (15 mg/3 ml 
injekció) 

DORMICUIÍIIEGIS 5 mg/rr)i:inJekC:ÍÓ 
(10 x 1 nil) 

DÖRMICÍJMEG[S 15 rnQi3irill 
injekció (Sx 3 ml) 

EG IS 

Gyors hatású, a szerdezetből gyorsan kiürülő al
tatószer. 

Anticonvulsiv, anxiolytikus, izomgörcsoldó tulaj
donsággal is rendelkezik. 

Megszokási, accumulatios tüneteket ezideig 
nem észleltek. 

Terápiás tartománya széles. Embryotoxikus, ter
atogen, mutagen hatását nem tapasztalták. 

A midazolam gyorsan és teljes mértékben felszí
vódik, 30-50%-a májon át történő első áthaladás so
rán lebomlik. 

A farmakológiailag gyorsan kialakuló hatás és a 
gyors metabolikus inaktiválódás következménye
ként a Oormicumot rövid hatástartam jellemzi. Az 
igen alacsony toxicitás következtében széles terápi
ás tartománnyal rendelkezik. 

lm. vagy iv. alkalmazás után rövid idótartamú 
anterograd amnesia lép fel (a beteg nem emlékszik 
a gyógyszer maximális hatása alatt történt esemé
nyekre). 

Felszívódás im. injekció eselén gyors és teljes 
mértékú. 

Az im. injekció biológiai hasznosíthatósága 
több, mint 90%. 

Teljes mértékben metabolizálódik a szervezet-
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ben. A plazmában kimutatható fő metabolit az alfa
hidroxi-midazolam, melynek felezési ideje rövidebb, 
mint a midazolamé. Kialakulása után közvetlenül 
glukuronsavhoz kötődik (inaktiválódás) és az adag 
60-70%-a a vizelettel ürül. 

Megoszlás és kiválasztódás 
lv. alkalmazva a plazmakoncentráció-idő görbe 

két, határozottan elkülönülő megoszlási, valamint 
egy eliminációs szakaszt tartalmaz: A ·'·!líajon át 
40-50%-a választódik ki és a plazma clearance ér
téke a 300-400 ml/perc tartományban mozog. 

Az egyensúlyi állapotban számított megoszlási 
térfogat 50-60 liter. A midazo!am 95%-a kötódik 
plazmafehérjéhez. A kiválasztás felezési ideje 
1,5-2,5 óra. 
• Hatóanyag 

5 mg midazolamum 1 ml injekciós vizes oldat· 
ban.15 mg midazolamum 3 ml injekciós vizes oldat
ban. 
• Javallat 

Mútét elötti praemedicatio, narcosis bevezetés, 
narcosis fenntartása. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, vala
mint a terhesség első trimestere. 
• Adagolás 

lntramusculáris, intravénás alkalmazásra. 
Az intravénás injekciót lassan kell beadni (nar

cosisbevezetésre körülbelül 2,5 mg-ot 10 sec. alatt, 
bázis-szedáció eselén 1 mg-ot 10 sec. alatt). 

A gyógyszer a beadás után körülbelül 2 perccel 
kezd hatni. 

Mútét előtti praemedicatio 
1. Intravénás alkalmazás 
Praemedicatio közvetlenü! a diagnosztikai vagy 

sebészeli beavatkozás elölt: helyi érzéstelenftésben 
végzett beavatkozás esetén nyugtatásra 2,5 mg iv., 
5-1 O perccel a mútét elótt. Szükség esetén további 
í mg-os dózisokat lehet beadni. Súlyos esetekben, 
különósen idős, vagy rossz általános állapotban té
vő betegek kezd ö dózisát 1-1 ,5 mg-ra kell csökken
teni. 

2. lntramuscularis alkalmazás 
Mútét előtt fájdalmat érző betegek esetén, a nar

cosis megkezdése előtt 30 perccel im. adva, önma
gában, vagy anticholinerg szerekkel, esetleg anal
geticumokkal kombinálva. 

Felnőtt dózis: 0,07-0,í mg/ttkg im., aszokásos 
adag körülbelül 5 mg, a betegek korának és általá
nos állapotának megfelelöen. 

Gyermekeknek: a felnöttekhez képest a gyerme
kek testsúlyára vonatkoztatva viszonytag magasabb 
dózisok szükségesek (O, 15--0,20 mg/ttkg). 

E dózisokat 30 perccel a narcoszis megkezdése 
előtt kell beadni. 

Narcosis bevezetése 
1. Intravénás alkalmazás 
Indukáló szerként inhalációs narcosisban vagy 
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altatóként kombinált narcosisban a dózis 10--15 mg 
ív. Általában 2~3 perc alatt megfelelő mélységű 

alvás érhető el. 
2. lntramuscu/aris alkalmazás gyermekeken 
Ajánlott az altató és amnesiát kiváltó Dormicum 

kombinációja ketaminnal (ataranalgesia). 
(Dormicum 0,15-0,20 mg/ttkg im., ketamin 4-8 
mg/ttkg- im.) Általában 2-3 perc alatt megfelelő 
mélységú alvás érhető el. 

Narcosis fenntartása 
fntravénás alkalmazás 
A megfelelő mélységú alvás fenntartásához to

vábbi kis, iv. alkalmazott adagokra van szükség. A 
dózis és az ismétlések közötti időintervallumok az 
egyedi esetnek megfelelóen változnak. 
e Mellékhatás 

A betegek általában jól tűrik. Az artériás vérnyo
más, a pulzus és a légzés többnyire csak csekély 
mértékben változik. 

A systolés nyomás általában legfeljebb 15%-kal 
csökken, míg a szívfrekvencia azonos mértékü 
emelkedést mutat. lv. beadás után légzési elégte
lenség és légzésmegállás - idősebb és már eleve 
légzési elégtelenséggel küzdö betegeknél- előfor

dult. 
Ennek oka a túladagolás, vagy az injekció túl 

gyors beadása volt. 
Ezért a Dormicum inj. csak akkor alkalmazható, 

ha újraélesztésre lehetőség van. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- neurolepticumokkal; 
- tranquillánsokkal; 
-antidepresszánsokkal; 
- hypnoticumokkal; 
- analgeticumokkal (fokozza a centrális szedatív 

hatást, ez a hatáserősítés bizonyos esetekben terá
piásan kihasználható). 
e Figyelmeztetés 

AgYi organikus eltérés vagy keringési, légzési 
elégtelenségben szenvedó idősebb betegek eseté
ben az adagját körültekintően kell meghatározni, 
minden egyes esetben az egyéni jellemzöket figye
lembe véve. 

Parenterálls alkalmazását követően a betegek 
legkorábban az utolsó injekciót követően 3 óra múl
tán bocsáthatók el a kórházból és lehetőleg csak 
megfelelő kísérővel. A betegeket figyelmeztetni kell, 
hogy legalább 12 órán át ne vezessenek jármüvet 
és ne kezeljenek gépeket 

Különösen figyelni kell myasthenia gravisban 
szenvedő betegekre, a már amúgy is fennálló izom
gyengeség miatt. 

A Dormicum alkalmazása - más gyógyszerek
hez hasonlóan - a terhesség első három hónapjá
ban ellenjavallt hacsak a keze1óorvos nem ítéli fel
tétlenül szükségesnek. 

Parenterálls alkalmazását követően legalább 

12 órán keresztül nem szabad szeszes italt fo
gyasztani. 

Erős analgeticummal együtt alkalmazva, az 
analgeticumot kell elóbb beadni. 

Ilyen módon az analgeticum nyugtató hatását 
számításba véve, a Dormicum veszély nélkül, a kí
vánt mértékú szedálás eléréséig adagolható. Kü
lönös figyelmet kell fordítani a hatásfokozódásra 
veszélyeztetett betegeknél, ugyanis egyes bete
geknél az alkohol és a Dormicum egymás hatá
sát fokozza, ami kiszámíthatatlan reakciókhoz ve
zethet. 

Túladagolás esetén a Dormicum hatását a ben
zodiazepin-antagonista Anexate (flumazenil) felfüg
geszti. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés:+ V Sz (5 mg/ml injekció) Fb (15 
mg/3 mf injekció) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3796 (5 mg/ml injek
ció); Tsz.: 3862 (15 mg/3 ml injekció) 

DÓRMICUM.>7,5mg·.tálll<;tta 

,(1 ()~; áx}* ..... ·.· ... · ... ,, •.•.• 
DóRMICUM i. 5mg tablettá 
.•. J1 ~; :lox"J 

... 

A Dormicum hatóanyaga a midazolam gyors ha
tású, a szervezetból gyorsan kiürülő altatószer. 
Anticonvulsiv, anxiolytikus, izomgörcsoldó tulajdon
sággal rendelkezik. 

Bizonyos adatok szerint 150 napig történő sze
dés után megszokási, akkumulációs tüneteket nem 
észleltek. Terápiás tartománya széles. Embryo
toxikus, teratogén, mutagén hatását nem tapasztal
ták. A midazolam gyorsan és teljes mártékben fel
szívódik, 30-'-50%-a a májon történő első áthaladás 
során lebomlik. 

Ellenőrzött klinikai vizsgálatok és laboratóriumi 
alvási próbák szerint anélkül gyorsítja az elalvási 
szakaszt és nyújtja meg az alvás időtartamát, hogy 
a REM fázist mennyiségileg károsítaná. Az ébredési 
szakaszok csökkennek, az alvás minősége javul. 

A bevétel és az elalvás kőzt általában 20 perc
nél rövidebb idő telik el, az alvás időtartama az élet
kornak megfelelően alakul. Ébredéskor a betegek 
frissnek és kipihentnek érzik magukat. Megfelelő 
adagolásban, kielégitő alvásmennyiséget követően 
a teljesítőképesség és reakciókészség jelentösen 
nem változik. 
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A plazmakoncentráció csökkenése két fázisú, 
az eloszlási fázis felezési ideje 10 perc, a kiürülés] 
fázisé másfél-két és fél óra. 

A midazolam gyorsan és teljesen lebomlik. A 
képződött metabolitok gyorsan konjugálódnak 
glukuronsavval, majd avesén keresztül glukuronid
ként ürülnek ki. A farmakológiailag aktív legfonto
sabb bomlástermékek az-alfa- hidroxi-midazolam, 
melynek felezési ideje rövidebb, mint az anyave
gyületé. Kumuláció tartós adagolás mellett sem kö
vetkezik be, a farmakokinetikei tulajdonságok és a 
metabolizmus tartós adagolást követően sem vál
toznak. A midazolam farmakokinetikáját májműkö
dési zavar vagy időskor alig befolyásolja. 

A midazolam 95%-a a plazmafehérjéhez kö
tódik. 
e Hatóanyag 

7,5 mg ill. 15 mg midazolamum tablettánként 
(midazolamum maleinicum formájában). 
e Javallat 

Alvászavarok és bármilyen típusú insomnia ke
zelése, különösen elalvási zavarok és korai felébre
dés esetén. 

Sebészeli és diagnosztikai eljárások előtt seda
tivumként. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
Psychosis és depressio okozta álmatlanság elsődle
ges kezelése. Relatív ellenjava!IB.tot képeznek más 
sedatívumokhoz hasonlóan organikus agyi károso
dások, súlyos légzési elégtelenség, rossz általános 
egészségi állapotok (fokozott gyógyszerérzékeny
séggel kell számolni), myasthenia gravis, a már 
fennálló izomgyengeség miatt 
• Adagolás 

Felnőtteknek szokásos napi adagja 7,5-15 mg 
közvetlenül a lehetóleg/zavartalan alvást biztosító 
lefekvés előtt. A tablettákat szélrágás nélkül, folya
dékkal kell bevenni. 

Idős betegeknél és egyéb betegségben szen
vedöknél a kezdő adagnak 7,5 mg javasolt. Ez a dó
zis érvényes károsadott máj- vagy veseműködésú 
betegekre is. 

Premedikációként a műtét előtt 30-60 perccel 
15 mg Dormicum tablettát kell beadni szájon át, ha
csak a parenterális alkalmazás valamilyen okból 
nem tűnik kedvezőbbnek. (lásd .. Dormicum" injekci
ók alkalmazási elöirata). 
• Mellékhatás: 

A szer ritkán észlelt mellékhatásai sedativ hatá
sának tulajdoníthatóak, melyek dózisfüggőek és az 
adag mérséklésekor megszünnek. 

Hosszantartó szedés során - az erre hajlamos 
betegeknél - egyéb altatókhoz, sedativumokhoz és 
trankquillánsokhoz hasonlóan megszokás alakulhat 
ki. Esetenként, ha a beteget valamilyen szakatlan in
ger az alvás első két-három órájában felébreszti 
előfordulhat, hogy a beteg valamilyen szokáso~ 
munkába kezd (pl. főzés, levélírás), melyre később 
nem emlékszik (amneziás epizód). Hogy a jelenség 
esetleges előfordulását egy adott betegnél megálla-
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píthassuk, célszerü, ha az első Dormicum adagot a 
beteg ismerós környezetben veszi be. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
- központi idegrendszerre ható szerekkel (ha

tásfokozódás). 
e Figyelmeztetés 

Terhesség korai szakaszában $s a~-,s_zoptatás 
idején- hacsak nem abszolut javallat- más gyógy
szerekhez hasonlóan, adása nem javasolt. 

Alkalmazásának és psychomotorosteljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los! 

Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt fo~ 
gyasztani tilos! 

A gyógyszert gyermekek elói gondosan el kell 
zárni! 

Eltartás: fénytól és hótól védve. 
e Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: K- 1501 (7,5 mg tabletta) 

K- 1502 {15 mg tabletta) 

,oQRMICÚM'eGi$ i,smg.t~hí~if~ 

'6~ij~lcuM€~1s;~~i~!J.iHf61~~~· 
(röxJ 

A szöveges részt lásd az F. Hoffmann-La Roche 
készítménynél. 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3788 (7,5 mg-os tab
letta); Tsz.: 3789 (15 mg-os tabletta) 

A kálcium dobezilát szelektív hatást gyakorol a 
capillarisfalra: csökkenti a permeabilitás!, oedema
csökkentő, csökkenti a kapilláris rezistenciát. 

A gyomor- béltraktusból lassan szívódik fel iv 
adagoláskor a maximális vérszintet 5 perc, szája~ ái 
történő adagoláskor 6 óra múlva éri el. Per os alkal
mazáskor 24 óra alatt 50%-a választódik ki a vizelet
tel. A plazmafelezési idő átlagosan 5 óra. 
e Hatóanyag 

500 mg calcium dobesylicum monohydricum 
kapszulánként. 
• Javallat 

Diabeteses microangiopathiák: 
- retinopathia diabetica megelőzése és keze

lése, 



- Kimmelstiei:_Wilson-syndroma egyes tünetei
nek kezelése. 

Vénás elégtelenség: 
- az alsó végtag oedemát okozó keringési zava

raiban a capillafis károsodás megelőzése és keze
lése: primer és terhességi varicositas, lábszárfekély, 
postthrombotikus syndroma, éjszakai lábikragörcs, 
bokatáji duzzanat. purpurás dermatitis, adjuván
sként felületes és mély thrombophlebitis kezelésére. 

-aranyér. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
• Adagolás ~ 

Microangiopathiábao a betegség krónikus jelle
géból adódóan egyénl adagbeállítás javasolt. 
Retinopathia diabetica é seté n· a kezelést megszakí
tás nélkül kell folytatni, mindaddig amíg kifejezett kli
nikai javulás nem észlelhető, de 1éQalább 12 hóna
pig. Ezután a kezelés megS~akítható, m;ájd szemé
szeli javasiatra ismét folytatható. 

Kezdő adagja felnőtteknek' a betegség súlyos
ságától függóen - különősen korai proliferativ 
retinopathia diabetica, hipervi~zkozitás vagy a 
thrombocyták hiperaggregációja eselén - 4-szer 1 
kapszula is lehet naponta, mintegy három hónapig. 

Fenntartó adagja felnőtteknek 500--1000 mg, az
az 1-szei vagy 2-szer i kapszula/naponta. 

Vénás insuffitientiában szokásos adagja felnőt
teknek rl"apof\ta 1-2-szer 1 kapszula. Az enyhébb 
esetek több-ségében 3 hetes kezelés tartós javulást 
eredményet: A kezelés a betegség jellegétól függó
en szükség eselén több hónapra is meghosszabbít
ható. 

A kapszulát nem szabad kinyitni, egészben kell 
lenyelni. 
• Mellékhatás. 

Átmeneti gastrointestinalis panaszok: émelygés, 
hasmenés, étkezés közben vagy utáni bevétellel 
csökkenthetőek Bőrkiütés előfordulhat. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
A gyártó adatot nem közölt 

• Figyelmez~etés 
A terhesség első harmadában adása nem java

solt. 
Eltartás: nedvességtől védve 25 °C alatt. 

• Megjegyzés: + V 
• TörzskönyVi szám: K- 1950 

DOXIPROCTkenocs(30g}/ · ••••·•·•• 
BIOGAL :- ;__ __ ATC>kó-~'::6~5-~-ó_of: 

A kálcium dobezilát egyrészt a_kapillárisok talá
ra gyakorolt hatása révén helyreállítja a csökkent ka
pilláris rezisztenciát és normalizáljaa kórosan meg
növekedett permeabilitás!, másrészt befolyásolja a 
gyulladásos folyamat egyes reakcióit -
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Antithrombotikus hatással is rendelkezik. Fájda
lomcsillap1tó hatásához hozzájárul a készítményben 
levő lidokain. 

A Daxiproci gyulladáscsökkentő hatású, emel
lett csökkenti a vérzés!, a savós váladékozás! és 
gyorsan enyhíti a gyulladásos tüneteket. 
e Hatóanyag 

1,2 g calcium dobesylicum 0,6 g lidecainium 
chioratum 30 g propilénglikol tartalmú kenőcsben. 
e Javallat 

Nodi haemorrhoidales externi et interni, pruritus 
ani, anitis, perianitis, cryptitis, papilliti.s, acut haem
orrhoidalis thrombosis, fissura ani, haemorrhoidec
tomia esetén prae- és postoperativ kezelésre. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni ismert túlérzékeny
ség. 
• Adagolás 

Naponta többször, lehetőleg székelés és ülőfür
dő után kell a végbél környékét bekenni. 

Belső aranyér eselén a tubusra csavart mű
anyag feltétet mélyen fel kell helyezni a végbélbe. 
Kihúzás közben végig gyengén össze kell nyomni a 
tubust. 

A tubus tartalma előírásszerű alkalmazás esetén 
1 O alkalomra elegendő. A kezelés átlagos időtarta
ma 4--5 nap. 
• Mellékhatás 

Kivétefes esetben égő érzés jelentkezhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4130 

O(jJ(]~M<tatil~~a(2Öx) .•..•... ·' •. 
oOXIOM soo•lllgkapszula•(30ír)· •· ·· 

A c:1lcium dobesilat a káros kapillárisfal funkciók 
(megnövekedett permeabilitás és csökkent rezisz
tencia) szabályozása révén hat. Gátolja a kollagén
rostok lebomlását csökkenti a vér és a plazma 
hyperviscositását, ezáltal javrtja a véráramlási és a 
szövetek vérellátását A calcium dobesilat indirekt 
módon fokozza a nyirokáramlás!, így csökkenti az 
oedemát. 

Mindezen tulajdonságai révén eredményesen 
alkalmazható olyan capillaris dysfunctiók kezelésé
re, függetlenül attól,.hogy azok funkeionálls eredetű
ek vagy alkati, lll. szerzett anyagcserezavarok kö
vetkezményei. 

500 mg calcium dobesilat orális adagolása után 
6 óra múlva mérhető a maximális vérszint kb. 8)-lg/ml 
értékkel. 

A 3. és 10. óra között plató afakul ki. A bevétel 
után 24 órával a vérszint kb. 3 )-lg/ml. 

A plazma felezési idő átlagosan 5 óra. A calcium 
dobesilat ~b. 20--25%-ban kötődik a plazm"afehér
jékhez. 

Nem jut át a vér-agy gáton és a placenta barri
eren. 

Az anyatejben igen kis mennyiségben kimutat
ható. 

Az orálisan alkalmazott adag kb. 50%-a a vize
lettel választódik ki az első 24 órában. Hasonló mér
tékű a széklettel történő kiválasztódás. A vegyület 
döntően változatlan formában eliminálódik és legfel
jebb 10%-a metabolizálódik. 
e Hatóanyag 

250 mg calcium dobesylicum tablettánként ill. 
500 mg calcium dobesylicum kapszulánként. 
• Javallat 

Microangiopathiák, különösen retinopathia dia
betica. 

Krónikus vénás insufficientia valamennyi formá
ja, amely fájdalommal, görcsökkel és paraesthesiá
val jár, primer varicasilas és terhességi visszeres
ség, lábszárfekély, éjszakai lábikragörcs, bokatáji 
duzzanat. 

Adjuvánsként felületi thrombophlebitis, post
thromboticus syndroma, oedema, stasis dermato
sis, artériás és vénás eredetű keringési elégtelen
ség, microcirculatios zavarok, aranyeres pana
szok. / 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
e Adagolás 

Microangiopathiában 
A betegség krónikus jellegéből eredően egyéni 

beállítás javasolt. Retinopathia diabetica eselén a 
kezelést megszakítás nélkül kell folytatni mindad
dig, amíg kifejezett klinikai javulás nem észlelhető, 
de legalább 12 hónapig. Ezután a kezelés 1-2 hó
napig megszakitható, majd az orvos javaslatára is
mét folytatható. 

Kezdő terápia felnőtteknek: A betegség súlyos
ságától függóen - különösen korai proliferatív 
retinopathia diabetica, hyperviscositás vagy a 
thrombociták hyperaggregatiója esetén - naponta 
1,5-2 g (3--4-szer 2 tabletta vagy 1 kapszula) adha
tó, mintegy 3 hónapig. 

Fenntartó kezelés: Napi adagja felnötteknek 1 g 
(3--4-szer 1 tabletta vagy 2-szer 1 kapszula). 

Vénás insufficientiában: Szokásos adagja felnőt
teknek naponta 3--4-szer 1 tabletta vagy 2-szer 1 
kapszula. A kezelés a betegség jellegétől függően 
szükség eselén több hónapra is meghosszabbítha
tó. 

Gyermekek: A felnőtt adag felét kapják. 
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e Mellékhatás 
A Doxium általában jól tolerálható, függetlenül a 

kezelés időtartamátóL 
Gastrointestinalis panaszok, hányinger, hasme

nés, bórkiütés ritkán előfordulhatnak, de nem teszik 
szükségessé a kezelés felfüggesztését. 
8 Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Az általános klinikai gyakorlatnak megfelelóen a 
terhesség első három hónapjában adása nem java
solt. igen·kis mennylségben kiválasztódik_az anya
tejben. 

Eltartás: fénytől, nedvességtöf védve az eredeti 
csomago!ásban. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 357ü (tabletta); Tsz.: 
387 4 (500 mg kaP,Szula) 

A kalcium dobezilát egyrészt a kapillárisok falá
ra gyakorait hatása révén helyreállítja a csökkent ka
pilláris rezisztenciát és normalizáljaa kórosan meg
növekedett permeabilitást, másrészt befolyásolja a 
gyulladásos folyamat egyes reakcióit. 

Antithrombotikus hatással is rendelkezik. 
A kálium-hidrodextránszulfát szintetikus hepari

noid, melynek gyulladáscsökkentő és antithrom
botikus hatása van. 
e Hatóanyag 

0,8 g, ill. 2 g calcium dobesylicum, 0,8 g, 111. 2 g 
kalium hydrodextranum sulphuricum 40 g, ill. 100 g 
gélben. Tartósítószerként nátrium-formaldehid hid
rogénszulfitot tartalmaz. 
e Javallat 

Krónikus vénás insufffcieritia: nehéz láb syndro
ma, ún. fájdalmas varicasus vénák. Felületes throm-
bophlebitis, postthrombotikus syndroma. · 

Postoperatív gyulladások: visszérműtét vagy 
scleratherapia után; iv. injekciót vagy infúziót követő 
.vénás induralio esetén. 

Posttraumás gyulladások: vérömleny, ficam, fn
szalagszakadás, zúzódások. 
• Ellénjavallat 

A hatóanyaggal szembeni ismert túlérzékeny
ség. 
e Adagolás 

Naponta 2-3 alkalommal a kezelendő bórfelület
re kenni, és a készítmény teljes felszívódásáig 
masszírozni. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 



• Gyógyszerkölcsönhatás 
A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől és sugár

zó hótól védve. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4128 {40 g) 

OGYI-T.: 4129 (100 g) 

DOXYCYCLIN PHARMAVIT 
roo n\ g tabletta {10x; .1 oox) 

PHARMAVIT ATC kód: -J o~ A AD 2 

Hatóanyaga a daxiciki in, oxitetraciklinböl elöállí
tott félszintetikus, széles spektrumu antibioticum. 
Bakteriosztatikus hatása a mikroorganizmusok fe
hérjeszintézisének gátlásán alapszik. 

A gyomor- és béltraktosból gyorsan és szinte tel
jesen felszívódik. Maximális plazmaszintjét kb. 2 óra 
alatt éri el, 16-18 órás felezési ideje révén napi egy
szeri alkalmazás mellett is 24 órán keresztül hatásos 
vér- és szöveti kancentráció marad fenn. 

Kiválasztása biológiailag aktív formában a vize
lettel és a széklettel történik. Súlyos vesemúködési 
zavar és haemodialysis csak kismértékben befolyá
solja a féléletide jét. 
e Hatóanyag 

100 mg doxycyc!inum (115,4 mg doxycyclinium 
chioratum formájában) tabletténként 
e Javallat 

Olyan infekciók kezelése, amelyeket daxiciklin 
érzékeny kórokozók okoznak 

- a légútakban és a fül- orr- gégészet területén 
{pneumonia, bronchitis, pharyngitis, tonsillitis, 
sinusitis, otitis media); 

-a gyomor-bé\ traktusban; 
-az epehólyagban és az epeutakban; 
-az urogenitális traktusban {pyelonephritis, cys-

titis, urethritis, penicillin kontraindikációjakor gonorr
hoea fertözés esetén); 

- bór- és lágyrészfertözésekben {abscessus, 
acne, furunculus, phlegmone, mastitis, fertőzött sé
rülések); 

a) elsőként választandó szer az alábbi mikroor
ganizmusok okozta fertőzésekben: Mycoplasma 
pneumoniae, Mycopfasma hominis, Ureaplasma 
urealyticum. Chlamydia trachomatis, Miyagawanel
lák, Bordetella pertussis, Brucellák {sztreptomicin
nel kombinálva), Bacteroides törzsek, Haemaphi/us 
ducreyi, valamint a következő, nálunk ritkán előfor
duló törzsek esetén: Rickettsiák, Borrelia recurren
tis, Pasteurellák, Vibrío cholerae; 

b) amennyiben az antibiogramon daxicik
linérzékenységet mutatnak a következő kórokozók: 
E. coli, Enterobacter csoport, Shigellák, 
Haemaphi/us influenzae, Klebsie/Ják, Salmonellák, 

Proteus (csak i-5%-ban érzékenyek), Streptococ
cusok (S. pyogenes, S. viridans, S. pneumonia_e, 
Enterococcus faecafis}, Staphy/ococcus aureus, 
coagulase negativ Staphylococcusok ($. epider
midis, S. saprophyticus); 

{Streptococcusok okozta felsőlégúti infekCiók
ban elsősorban penicillin! kell alkalmazni.) 

c) penicillin· kontraindikáció esetén: Neisseria 
gonorrhoeae, N. meningitidis, Treponema paflidum, 
Lisferia monocytogenes, Clostridium fajok, Bacillus 
anthracis,Fusobacterium fusiforme, atípusos 
mycobacteriumok, Actinomyces fajok okozta fertő
zésekben; 

d) egyéb kórokozók: Plasmodium falciparum (ha 
antimaláriás szerekre rezisztens), Entamoeba his
folytica (antiamoebás szerek mellett adjuvánsként) 
által okozott megbetegedésekben. 
• Ellenjavallat 

- daxiciklin - és más tetraciklinek iránti túlérzé
kenység,- súlyos májműködési zavar, -a terhesség 
második felében, a szapiatás ideje alatt, valamint 8 
éven aluli gyermekeknek a gyógyszer alkalmazása 
csak olyan betegség esetén történhet, ahol más 
antibioticum nem adható. · 

Terhesség és szoptatás idején csak az 
elóny/kockázat igen alapos mérlegelése után hasz
nálható, mivel a magzatban és az újszülöttben a 
csontfejlődés reverzibilis késleltetését és a kifejlődö 
fogak elszíneződését okozhatja. Szoptató anyák te
jében a daxiciklin kimutatható, ezért a kezelés ideje 
alatt a szoptatás nem javallott. 
• Adagolás 
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Szokásos adagja és az adagolás gyakorisága 
különbözik más tetraciklinekétól. 

Az ajánlott adag túllépése növeli a mel!ékhatá
sok fellépésének veszélyét. 

Szokásos adagja felnötteknek a kezelés első 
napján 200 mg daxiciklin {12 óránként 1 tabletta), 
majd napi 100 mg (1 tabletta) a fenntartó adag. 

Súlyosabb esetekben {főleg a húgyutak króni
kus gyulladásaiban l 12 óránként 100 mg az ajánlott 
adag. A kezelést a tünetek, ill. a láz megszünése 
után még legalább 24-48 órán át folytatni kell. 

Akut gonococcus fertőzésekben: férfiaknak az 
első napon 300 mg {reggel egyszerre 2, majd este 
1 tabletta), a továbbiakban naponta 200 mg (2-szer 
1 tabletta) 3 napon át, nőknek naponta 2-szer 100 
mg, a teljes·gyógyulásig. 

Primer és secunder syphifisben: naponta 300 
mg {3-szar 1 tabletta) legalább 10 napon át 

Streptococcus fertőzés es etén a kezelést 1 O na
pon át kell folytatni. 

Nyelőcsóirritáció és nyelőcsófekély kialakulásá
nak elkerülése érdekében a tablettát sok folyadék
kal kell bevenni. 

Gyomorirritáció esetében étel!e! vagy tejjel 
együtt kell bevenni (felszívódását nem befolyásolják 
jelentósen). 

e Mellékhatás 
-gastrointestinalis tünetek (a gyakorlatilag teljes 

reszorpció miatt viszonylag ritkán fordulnak elő): ét
vágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés, glos
sitis, dysphagia, enterocolitis, ritkán nyelócsőgyulla
dás, nyelőcsófekélyek {főleg, ha közvetlenül lefek
vés előtt vették be a gyógyszert); 

- bórtünetek maculopapulosus és erythemas 
elváltozások, photodermatosis; 

- allergiás reakciók: urticaria, angioneurotikus 
oedema, anaphylaxiás shock, szisztémás lupus ery
thematodes exacerbatioja; 

- vérképzószervi elváltozások: ,haemolytikus 
anaemia, !eucopenia, thrombocytopenia, eosi
nophilia; 

- a vér karbamidnilrogén-szintjének a csökke-
nése. 

- májkárosodás {elsősorban vese- és májműkö
dés elégtelensége esetén a vesebeteg terheseken 
fordulhat elő). 

Szekunder infectiók kialakulása a nem érzékeny 
kórokozók {elsősorban gombák) elszaporodása mi
att jöhet létre. 

A fejlődő csontrendszerbe beépül, a csontfejlő
dést gátolja. 

A fogfejlődés alatt a fogakat sárgásan elszínezi 
és a fogzománc hypoplasiáját okozhatja {hosszabb 
alkalmazás vagy ismételt adás eselén ez gyako
ribb). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- alumínium-, kalcium-, magnéziumtartalmú 

antacidumokkal, orális/ vaskészítményekkel és 
kolesztiraminnal, colestipollal (ezek csökkentik a 
felszívódását, ha adásuk elkerülhetetlen, a daxi
ciklin bevétele után legalább 3 óra elteltével szed
hetők), 

- karbamazepinnal, feniteinnal és barbiturá
tokkal {50%-kal is csökkenthetik a felezési idejét), 

- methoxyflurane narcotikummal (súlyos, néha 
fatális vesekárosodást okozhat); 

EgyOttadása kerűfendö: 
- hepatotoxikus szerekkel, továbbá penicillin- és 

cephalosporin készítményekkel {ezek hatását csök
kenti). 

Óvatosan adható: 

• Figyelmeztetés 
Tartós adagolás eselén a vérképzőrendszer, a 

vese- és májfunkció ellenőrzése szükséges (főleg 
az időseké, a vese- és májbetegeké, bár a daxicik
lin kevéssé nephrotoxicus, és vesebetegek vérében 
sem halmozódik fel.) 

Gonococcus-fertózés és syphilis együttes elő
fordulásának gyanuja eset én a megfelelő diagnosz
tikus teszteket el ke!! végezni, legalább 4 hónapon 
át havonta szerológiai ellenőrzés szükséges. 

Photosensibilitást okozhat; a daxicikiint szedő 
betegeket a napfénytól és az UV-sugárzástól óvni 
kell, bőrerythema megjelenésekor a kezelést abba 
kell hagyni. 

Daxiciklin kezelés alatt a vize!etcukor-, és ura
bilincgén-teszt fals-pozitiwá válhat. 

Mint általában az antibiotikus kezeléseknél, itt is 
előfordulhat rezisztens kórokozók {általában gom
bák) elszaporodása okozta felülfertőzés, ekkor en
nek megfelelő terépiát szükséges elkezdeni. 

A daxiciklin-kezelés során fellépő súlyos hasme
nés eselén pseudomembranosus colitisre kell gon
dolni, ezért ilyenkor szükséges diagnosztikus és te
rápiás lépéseket meg kell tenni. Peristalticát gátló 
szer adása kontraindikált. 

Eltartás: 25 °C alatti hőmérsékleten, fénytól 
védve. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3867 

.•• ogxv~'(CLlN'CHINŐIN Í<apszufi\i 
(B x; lOÍlx) . .. .· ...... ··•· .. · · ...... · · ··• 

CHINQIN ( • · •••.. ."íiCköd:JOiAA62 

Hatóanyaga a doxiciklin, az oxitetracyclinból fél
szintetikus úton elöállított széles spektrumú antibi
oticum. Baciericstatikus hatását a fehérjeszintézis 
gátlása révén fejti ki, a sejten belül a 308 ribaszá
mához kötődve megakadályozza az aminosavak 
kapcsalódását a növekvő peptidlánchoz. Hatás
spektruma a többi tetracyklinéval gyakorlatilag azo
nos. 

A tetracyklin származékok között csaknem 
- orális anticoagulánsokkal {az anticoaguláns 

hatást fokozhatja, elsősorban tartós adáskor); 
1 . mindig keresztrezisztencia áll fenn. 

- orális antidiabeticumokkal {egyidejű alkalma
zás esetén az antidiabetikum dózisának csökkenté
se esetleg szükségessé válhat); 

- a secale-alkaloidok lebontását a tetraciklinek a 
májban feltehetőleg gátolják; egyes esetekben 
ergotizmus lehetséges érspazmussal és véráramlá
si zavarral; 

-orális fogamzásgátlókkal {ritkán a canetracep
tiv hatást felfüggesztheti; egyidejű, nem hormonális 
védekezés javallott). 
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A doxycyclinnek számos előnye van más tetra
cyklinekhez képest. Per os adva 75%-ban felszívó
dik. Félszívódását a táplálék és a tej alig befolyá
solja. Plazmafehérjékhez való kötődése 95%-os. 
Felezési ideje 15 óra {napi 1-2 alkalommal elegen
dó adni). Zsíroldékonysága jobb (jól bejut számos 
szövetbe, pl. endometrium, myometrium, prostata, 
vese). Kevésbé károsítja a bélflórát Eliminációja 
független a vese- és májmúködéstől (vese- és máj
betegeknek is adható). Kisebb affinitással köti a 
kalciumot. 



e Hatóanyag 
100,00 mg doxycyclinum (doxycyclinium chio

ratum formáíában) kapszulánként. 
e Javallat 

Elsősorban légúti, urogenitális, lágyszöveti, sze
mészeti, gastrointestinalis, epehólyag- és epeúti fer
tőzésekben, az alábbi kórokozók esetén: 

a) első választandó szer az alábbi mikroorganiz
musok okozta fertőzésekben:Mycoplasma pneumo
niae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma ure
alyticum, Chlamydia trachomatis, C. pneumoniae, 
C. psittacci. Calymmatobacterium granulomatis, 
Bordetefia pertussis, brucellák (streptomycinnel 
kombinálva), Haemaphi/us ducreyi, Borelia 
burgdorferi, Propionibacterium acne, valamint a kö
vetkező, nálunk ritkán előforduló kórokozók eseté
ben: rickettsiák, pasteurellák, Vibrio cho!erae: 

Chlamydia pneumoniae (TWAR). C. psittaci, 
Mycoplasma pneumoniae okozta atípusos pneu
moniában;Mycoplasma hominis, Ureaplasma ure
alytlcum, Ch!amydia trachomalis okozta urogenitális 
infekciók, valamint következményes reprodukciós 
zavarok (meddőség, habituális abortus) eselén ki
zárólag a tervezett terhességet megelőzően; 

Borrelia burgdorferi okozta Lyme-kór kezelésé
ben annak erythema chronicum migrans (ECM), va
lamint arthritís stádiuinban is; 

Propionibacterium acne okozta Acne vulgaris 
kezelésében helyi kezeléssei kiegészitve; 

b) ha az antibiogram doxycyc!inérzékenységet 
mutat, akkor: 

Escherichia coli, Enterobacter-csoport, shigel
lák, Haemaphi/us influenzae, klebsiellák, salmonel
lák, streptococcus fajok (S. pyogenes, S. virídians, 
S. pneumoniae), Enterococcus faecalis, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epider
midis okozta fertözésekbe~ is kell adnunk; 

(Streptococcusok okozta felsőlégúti fertőzések
ben elsősorban penicillin! kell adni!) 

c) penicillin-kontraindikáció eselén (ha kóroko
zó-érzékeny): 

N. meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Tre
ponema paf!idum, Lisferia monocytogenes, clostrid
ium-fajok, Bacillus anthracis, fusobacterium-fajok, 
atípusos mycobacteriumok, Actinomyces-fajok; 

d) egyéb kórokozók: 
Plasmodium falciparum (ha antimaláriás szerek

re rezisztens), Entamoeba histo/ytica (antiamoebás 
szerek mellett adjuvánsként). 
e Ellenjavallat 

Tetracyclin-túlérzékenység. Relatív ellenjavallat: 
terhesség, szoptatás, 8 éven aluli életkor. 
e Adagolás 

Szokásos adagja és az adagolás gyakorisága 
különbözik más tetraciklinekétől!! 

Az ajánlott adag túllépése növeli a mellékhatá
sok fellépésének veszélyét! 
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Szokásos adagja felnőtteknek a kezelés első 
napján 200 mg (12 óránként 1 kapszula), majd napi 
100 mg (1 kapszula) fenntartó adag. A kezelést a tü
netek, ill. a láz megszünése után még legalább 24-
48 órán át folytatni kell. 

Súlyosabb esetekben (és urogenitális gyulladá
sokban} 12 óránként 100 mg az ajánlott adag. 

Szokásostór eltérő adagolás: 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma ureafyticum, 

Chlamydia trachomafis okozta urogenitális fertőzé
sekben (gyakran klinikailag tünetszegény cervicitis, 
endometritis, urethritis, epididymitis. stb.), a fenti 
baktériumok által okozott következményes repro
dukciós zavarokban (meddőség, habituális abortus) 
Doxycyclln-kúra javasolandó a beteg és szexuális 
partnere számára egyidejűleg. 

2-szer 100 mg 10-14 napon át aszexuális part
nerrel együtt. A kezelést követő 2. vagy 3. héten 
bakteriológiai ellenőrzö vizsgálat javasolt. Pozitivitás 
esetén a kezelést további 10 napig folytatni kell. 

Atípusos pneumoniában: 2-szer 100 mg a láz 
megszűntáig, majd napi 100 mg 2-3 héten át. 

Lyme borreliosis ECM stádiumában és arthritis
ben 2-szer 100 mg naponta 30 napon át. A beteg fi
gyelmét föl kell hívni a fotoszenzibilizáló hatásra. 
Gyomor-bélpanaszok eselén az adagolás! be kell 
szüntetni. 

Acne vulgaris kezelése: napi 1 kapszula (100 
mg) 8-12 héten át. 

Primaer és secundaer syphilisben: naponta 3-
szar 100 mg legalább 10 napon át. 

Streptococcus fertőzés esetén a kezelést 10 na
pon át folytatni kell. 

Nyelócsó-irritáció és -fekély kialakulásának elke
rülése érdekében a kapszulát sok folyadékkal kell 
bevenni. 

Gyomorirritáció esetén étellel vagy folyadékkal 
kell bevenni (felszívódását nem befolyásolíák jelen
tösen j. 
• Mellékhatás 

-gastrointestinalis tünetek(a gyakorlatilag teljes 
resorptio miatt viszonylag ritkán fordulnak elő): ét
vágytalanság, hányinger. hányás, hasmenés, glos
sitis, dysphagia, enterocolitis, riktán oesophagitis, 
oesophagus-fekélyek {főleg, ha közvetlen ül lefekvés 
előtt vették be a gyógyszert); 

- bőrtünetek: maculopapulosus és erythemas 
elváltozások, photodermatosis; 

- aflergiás reakciók: urticaria, angioneurotikus 
oedema, anaphylaxias sokk, szisztémás lupus ery
thematodes exacerbatiója; 

- vérképzószervi mellékhatások: haemolytikus 
anaemia, leukopenia, thrombocytopenia, 
eosinophilia; 

- a plazma prothrombin-szintjének csökkenése; 
- májkárosodás {elsősorban vese- és májműkö-

dés elégtelensége esetén és vesebeteg_ terheseken 
fordulhat elő); 

- szekunder infectiók kialakulása nem érzé
keny kórokozók (elsősorban gombák) elszaporo
dása miatt; 

- a feílódő csontrendszerbe beépül, a csontfej
lődést gátolja; 

-a fogfejlődés alatt a fogakat sárgásan elszíne
zi, és a fogzománc hypoplasiáját okozhatja {hossz
abb alkalmazás vagy ismételt adás eselén gyako
ribb). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- alumínium-, kalcium-, magnéziumtartalmú 

antacidumokkal, valamint orális vaskészítményekkel 
és kolesztiraminnal, kolesztirollal (ezek csökkentik a 
felszívódását, ha adásuk elkerülhetetlen, a 
Ooxycyclin bevétele után legalább 3 óra elteltével 
szedhetők); 

- metoxiflurán narkotikummal (súlyos, néha fatá
lis vesekárosodást okozhat); 

- karbamazepinnel, fenitoinnal, chloroquinnal, 
pirimidonnal és barbiturátokkal (50%-kal is csök
kenthetik a felezési idejét). 

Együttadása kerülendő: 
- penicillin és cephalosporin Készítményekkel 

(ezek hatását csökkenti) 
- hepatotoxikus szerekkel (ezek hatását fokoz

hatja). 
óvatosan adható: 
-_orális anticoagulánsokkal és orális antidia

beticumokkal (a hatásukat fokozh"a.tja, elsősorban 
tartós adáskor). 

-orális fogamzásgátlókkal (ritkán a contraceptív 
hatást felfüggesztileti; egyidejú nem hormonális vé-
dekezés javallott). / 

".növeli a cyclosporin vérszintjét. 
e Figyelmeztetés 

Csont- és fogkárosító hatása miatt a terhesség 
2. felében és 8 éven aluli gyermekeknek csak akkor 
adható, ha más antibiotisum nem hatékony vagy el
len javallt. 

A tetracydinek bejutnak a placentáris keringés
be és a magzati csontfejlódést késleltethetik. Mivel 
állatkísérletekben embriotoxikus hatásúak, a terhes
ség első felében is csak akkor adhatók, ha az anyá
ra nézve vitális indikáció áll fenn. Ladatic alatt alkal
mazva bejutnak az anyatejbe. 

Tartós adagolása eselén a vérképzórendszer, a 
vese- és májfunkció ellenőrzése szükséges (főleg 
idöseké, vese- és máíbetegeké, bár a Doxycyclin 
kevéssé nephrotoxikus és vesebetegek vérében 
sem halmozódik fel). 

Doxycyclin-kezelés alatt a vizeletcukor és az 
urobilinogén-teszt fals pozitívvá válhat, a gyógy
szer adagolása zavarhatja a fehérje és cate
cholamin klinikai laboratóriumi értékeinek megha
tározását. 

Gonococcus fertözés és syphilis együttes elO
fordulásának gyanúja eselén a megfelelő diagnosz-
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tikus teszteket el kell végezni: legalább 4 hónapon 
át havonta szerológiai ellenőrzés szükséges. 

Photosensitiv betegeket a napfénytól és az UV 
sugárzástól óvni kell, bór erythema megjelenésekor 
a kezelést abba kell hagyni. 

Tejcukor-tartalma miatt a tejcukor-érzékenység
ben szenvedő betegeken gyomor-bélrendszeri pa
naszokat okozhat. 

Eltartás: 25 °C alatti hőmérséklete~~·- fénytól 
védve. 
e Megjegyzés: + +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3545 

'poxvli~)()>.L1 oo tabliiita .... 
[(1~x;2ox) •·· .,, •. ·.·. << .. ·.· .• , · 

.•ogxvHEXAt::.2:oo .. ta.oJiitta· .. 
c(1 ox; 20x) ·· · 

fíEXAL 

Hatóanyaga a doxiciklin, a tetraciklinek csoport
jába tartozó antibioticum. 

Bacteriostatikus hatását a ribasemalis fehérje 
szintézis gátlása révén fejti ki. Hatássprektruma lé
nyegében azonos a többi tetraciklinéveL Egyaránt 
hat Gram-pozitív és -negatív, aerob és anaerob, Va
lamint spóraképző baktériumokra. Hatásos 
Actinomyces, Chlamydia, Leptospira, Mycoplasma, 
Nocardia, Rickettsia és Treponema törzsekkel 
szemben is. 

Általában daxiciklin-érzékenyek az alábbi bakté-
rium fajok: · 

Campylobacter sp., C/ostridium pertringens és 
tetani, Franciseffa tularensis, Haernaphilus ducreyi, 
Klebsieiiák, Legionella sp., Lisferia monocytogenes, 
Neisseriák, Pasteurella sp., Salmonellák, Shigellák, 
Vibrio cholerae és Yersiniák. 

Rezisztencia vizsgálat szükséges az alábbi bak
tériumok esetében (részleges rezisztencia kialaku
lása miatt): 

Bacteroides fragilis, a Streptococcus 8 csoport 
tagjai, E. coli, Enterobacter sp., Enterococcusok, 
Haemaphi/us influenzae, S. pneumoniae és 
Staphylococcusok. 

Primer rezisztencia áll fenn az alábbi törzsek 
esetében: 

Prote~.:sok, Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
sp., Providencia sp. A tetraciklin csoportan belül ke
resztrezisztencia áll fenn. 

Orálisan alkalmazva gyorsan (t ;;; 1-2 óra) fel-
szívódik. max 

Biohasznosulása meghaladja a 90%-ot. Plazma
felezési ideje kb. 16-18 óra, ezért napi 1-szeri al
kalmazása elegendő. Plazmafehérjékhez 30-95%
ban kötödik. Szöveti eloszlása kedvező: terápiás 



koncentrációt ér el a vesében, epehólyagban, ovar
iumban stb. A vér-agy gáton csekély mennyiségben 
jut át. A szarvezetben kevéssé metabolizálódik. Vál
tozatlan formában ürül a bélcsatornán {az epével, 
valamint a vérból közvetlenül a bél-lumenbe kivá
lasztódva), kisebb mértékben avesén keresztül. 
e Hatóanyag 

100 mg, ill. 200 mg doxyciclinum {doxycyclinum 
monohydricum formájában) tablettán ként. 
e Javallat 

A doxiciklinre érzékeny kórokozók által kiváltott 
bakteriális fertőzések: 

Légúti- és otolaryngo/ogiai fertőzések: krónikus 
bronchitis akut fellángolása, sinusitis, otitis media; 
Mycoplasmák, Rickettsiák, Chlamydiák okozta 
pneumoniák; 

Uragenita/is tractus infectioi: Chlamydiák vagy 
Ureaplasma urealyticum okozta urethritis, bizonyí
tottan érzékeny kórokozók által kiváltott húgyúti in
fekciók, akut prostatitis, nem-komplikélt gonor
rhoeae {különösen egyidejü Chlamydia infekció 
fennállásakor), gynaecologiai fertőzések, syphilis 
{penicillin allergia esetén); 

Gastrointestinalis tractus infekcíói és egyéb be
tegségei: 

malabsorptios syndroma, mint pl. tropikus 
sprue; Whipple-kór;cholera, Versinia-és Campylo
bacter-fertőzések, Shigella infekciók a kórokozó bi
zonyított érzékenysége esetén. 

Epeutak fertőzéseinek ambuláns terápiája; 
Bórgyógyászatban: pl. acne vulgaris és rosacea 

súlyos formái; 
Szemészetben: Chlamydia-conjunctivitis és tra

choma; 
Ritka fertőző betegségek: pl. brucellosis, 

ornithosis, borreliosis, bartonellosis, listeriosis, rick
ettsiosis, stb. 

Staphylococcus, Streptotoccus és Pneumacoc
cus fertözés gyanúja esetén az eltérő rezisztencia
viszonyok miatt nem a daxiciklin az elsődlegesen 
választandó szer. 
e Ellenjavallat 

Tetraciklin-túlérzékenység. Súlyos májfunkciós 
zavarok. Relatív ellenjavallat: terhesség, szoptatás, 
B év alatti életkor. 
e Adagolás 

Szokásos adagja 50 kg feletti gyermekeknek 
és 70 kg alatti felnötteknek a kezelés első napján 
200 mg. 

A további napokon napi 100 mg. 
70 kg felett a napi adag 200 mg. 
Akut gonorrhoeas-urethritís esetén férfiaknak: 

naponta 200 mg 7 napon át. 
Akut gonococcus-epididymitis: naponta 200 mg 

10 napon át 
Akut gonococcus infectio: nákben naponta 200 

mg 7 napon át, illetve a teljesgyógyulásig (a bizo-
nyított baktériummentességig). -

Syphilis (primer és secundaer formái, penicillin 
allergia esetén): naponta 300 mg 15 napon át. A na
pi adag egyszerre bevehető. 

Acne vufgaris, acne conglobata:bevezetó keze
lésként 100 mg naponta 2--4 héten át. majd 50 mg 
fenntartó adag'ként 2-3 héten át. 

50 kg alatti gyermekek·keze!ésére a Doxyhexal 
200 tabletta - hatóanyagának mennyisége miatt -
nem alkalmas. 

Beszűkül! vesefunkció általában nem teszi szük
ségessé az adagok csökkentését. A tablettékat reg
geli vagy más étkezés közben bóséges folyadékkal 
ajánlatos bevenni. 

Az adagolás időtartama általában 5-21 nap a 
betegség lefolyásától függően. Daxiciklin-érzékeny 
streptococcus fertőzések esetén a kezelést leg
alább 1 O napig kell folytatni a szövódmények meg
előzése érdekében. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis rendszer: gyomorégés, telt
ségérzés, hányás, meteorismus, zsírszékelés, eny
he hasmenés; ritkán pseudomembranosus colitis. 

Nagyon ritkán glossitis, stomatitis, nyelési ne
hézségek és fekete lepedékes nyelv alakulhat ki. 

Központi idegrendszer: nagyon ritkán reverzibi
lis intracranialis nyomásfokozódás {pseudotumor 
cerebri), melynek tünetei: fejfájás, hányinger, há
nyás, esetleg papillaris oedema. 

Bór: ritkán allergiás bőrreakciók, photosensibi
litás { napozáskor erythema, oedema, hólyagképző
dés, ritkán körömelszíneződés). 
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Vér- és vérképz6szervi elváltozások: ritkán re
verzibilis leukopenia, thrombopenia, anaemia, 
leukocytosis, atípusos lymphocyták és a granulo
cyták toxikus granulációja. 

Máj- és epeutak: ritkán májkárosodás (elsősor
ban vese- és májműködés elégtelensége esetén és 
vesebeteg terheseken fordulhat elő), valamint pan
creatitis. 

Túlérzékenysegí reakciók: nagyon ritkán gene
ralizált exanthema, erythema, bőrkiütés, erythema 
multiforme; . exfoliativ dermatitis, urticaria, 
angiooedema, asthma, exanthema a genitaliákon 
és más testtájékon, szérumbetegség-szerú reakció 
lázzal, fejfájással és ízületi fájdalommal. 

Súlyos akut túlérzékenységi reakció is előfordul
hat. 

Tünetei: arcoedema, nyelvduzzanat, a légútak 
szükületével járó oedema-képződés, tachycardia, 
légszomj, shockkal fenyegető vérnyomásesés. Ilyen 
esetekben azonnali orvosi beavatkozás szükséges. 

A daxiciklin kezelés alatt a bőr és a nyálkahér
tyák {főként a száj- és bélnyálkahártya) Gandidosisa 
alakulhat ki, melynek tünetei: glossitis, stomatitis, 
külső nemi szervek akut gyulladásai, vulvovaginitis, 
pruritus ani. 

A kezelés alatt átmeneti myopia alakulhat ki. 
8 év alatti gyermekeken irreverzibilis fogelszíne-

zódést és fogínysorvadás!, valamint reverzibilis 
csontnövekedési zavarokat okozhat. 
6 Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- alumínium-, kalcium-, magnéziumtartalmú 

antacidumokkp.l, orális vaskészítményekkel és 
kolesztiraminnal, kolesztipollal, valamint aktívszén
nel (ezek csökkentik a felszívódását, ha adásuk el
kerülhetetlen, a daxiciklin bevétele után legalább 3 
óra elteltével szedhetők); 

- karbamazepinnal, feniteinnal és barbiturá
tokkal {50%-kal is csökkenthetik a felezési idejét), 
valamint alkohollal; 

- metoxifluran narkotikummal {súlyoS, néha fatá
lis vesekárosodást okozhat); 

Együttadása kerűfendő: 
- hepatotoxikus szerekkel, továbbá penicillin- és 

cefalosporin készítménYekkel (ezek hatását csök
kenti). 

Óvatosan adható: 
- orális anticoagulansokkal (az antikoaguláns 

hatást fokozhatja, elsősorban tartós adáskor); 
- orális antidiabeticumokkal {egyidejű alkalma

zás esetén az antidiabetikum dózisának csökkenté
se esetleg szükségessé válhat); 

- a secale-alkaloidok lebontását a tetraciklinek a 
májban feltehetőleg gátolják; egyes esetekben 
ergotizmus lehetséges érspazmussal és véráramlá
si zavarral; 

-orális fogamzásgátlókkal {ritkán a conctracep
tív hatást felfúggesztheti; egyidejű, nem hormonális 
védekezés javallott). 
• Figyelmeztetés 

Csont- és fogkárosító .tíatása miatt a terhesség 
második felében és B éven aluli gyermekeknek csak 
akkor adható, ha más antibiotikum nem hatékony 
vagy ellenjavallt; 

(50 kg alatti gyermekeknek az első napon 4-5 
mg/ttkg, majd 2 mg/ttkg napi fenntartó adagban). 

A tetraciklinek bejutnak a placentáris keringés
be és a magzati csontfejlődést késleltethetik. Mivel 
állatkísérletekben embriotoxikus hatásúak, a terhes
ség elsö felében csak akkor adhatók, ha az anyára 
nézve vitális indikáció áll fenn. Laktatio alatt alkal
mazva bejutnak az anyatejbe. 

Nagyon ritkán a daxiciklin terápia és a bórtüne
tekkel járó életveszélyes általános állapotok (pl. 
exfoliativ dermatitis, Lyell-syndroma) között időbeli 
egybeesést figyeltek meg, ok-okozati összefüggé
SÜk azonban eddig nem bizonyított. 

A tetraciklin csoporton belül teljes keresztaller
gia áll fenn. 

A daxiciklin tartós adagolása esetén a vérképző
rendszer, a vese- és májfunkció ellenőrzése szüksé
ges (főleg időseké, vese- és májbetegeké, bár a 
daxiciklin kevéssé nephrotoxikus és vesebetegek 
vérében sem kumulálódik). 

Adagolása során zavarhatja egyes klinikai labo-
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ratóriumi paraméterek (pl. vizelet cukor-, fehérje-, 
urobilinogén- és katecholamin) meghatározását. 

Orális antidiabeticumokkal, ilL anticoagulán
sokkal történő alkalmazásakor rendszeresen ellen
őrzendő a vércukorszint, ill. az alvadási paraméte
rek, mivel a fenti gyógyszerek adagcsökkentése vál
hat szükségessé. 

Gonococcus-fertózés és syphilis együttes elő
fordulásának gyanuja eselén a megfelélő dfágnosz
tikus teszteket el kell végezni; legalább 4 hónapon 
át havonta szerológiai ellenőrzés szükséges. 

Photosensibilitást okozhat; a daxicikiint szedő 
betegeket a napfénytól és az UV-sugárzástól óvni 
kell, bőrerythema megjelenésekor a kezelést abba 
kell hagyni. 

Mint általában az antibiotikus kezeléseknél, itt is 
előfordulhat rezisztens kórokozók (általában gom
bák) elszaporodása okozta felülfertőzés, ekkor en
nek megfelelő terápiát szükséges elkezdeni. 

A daxiciklin-kezelés során fellépő súlyos hasme
nés esetén pseudomembranosus colitisre kelJ gon
dolni, ezért ilyenkor a szükséges diagnosztikus és 
terápiás lépéseket meg kell tenni. Perisztaltikát gát~ 
ló szer adása kontraindikált. 

Eltartás: szobahómérsékleten, közvetlen nap
fénytól védve. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2319 {100 tabletta); 

K - 2320 (200 tabletta) 

A butirofenon csoportba (ffuor-butirofenon szár
mazék) tartozó rövid hatású neurolepticum, antipsy
choticum. Neuroleptikus hatása mellett antiernetikus 
{mútét alatt és postoperative) és shock megelőző 
hatása is kedvező. Az anaestesiologiai gyakorlat
ban egyedül, és Fentanyilal kombinálva az ún. neu
roleptanalgesiaban is alkalmazható. 
• Hatóanyag 

25 mg dreperidaium {10 ml) ampullánként 
e Javallat 

Neuroleptanalgesia Fentanyi injekcióval kombi
riálva, elsősorban idős, leromlott, rossz általános ál
lapotban levő labilis keringésű betegeknek. A post
operatív.,szakban jelentkező psychés nyugtalanság 
kezelése. Kü:cnböző eredetű intoxikáció, shockos 
állapot valamint súlyos égés komplex kezelésében, 
szív-, máj- és vesekárosodás esetében is. Különbö
ző típusú narcosis, eszközös vizsgálat, endoscopos 
vizsgálat előkészítése. 
e Ellenjavallat 

A halóanyag iránti ismert túlérzékenység. 
Parkinsonismus. 



• Adagolás 
Felnőtteknek mütéti előkészítésre: 2,5--5 mg {1-2 

ml) im. 15-45 perccel a múléti beavatkozás meg
kezdése előtt. MU!éti érzéstelenítésre: 15--20 mg 
(6-8 ml) iv. Műtéti érzéstelenítés fenntartására: 
hosszabb műtéteknél 2,5--5 mg {1-2 ml) ismételt 
adása is szükséges. 

Postoperatív szakban: 2,5-5 mg {1-2 ml) im. Ez 
az adag szükség eselén 6 óránként ismételhető. 

Gyermekeknek műtéti előkészítésre: O, 1 mg/ttkg 
im. a műtéti beavatkozás megkezdése előtt. Mútéti 
érzéstelenítésre: 0,2--0,4 mg/ttkg iv. vagy 0,3-0,6 
mg/ttkg im. Az ismertetett mennyiségek a beteg ál
lapotától függően módosulhatnak. 

Kombinált kezelés: Fentanyi inj.-val kombinálha
tó megfelelő anaestesiologiai felkészültség esetén. 
• Mellékhatás 

Extrapyramidalis tünetek, amelyek antiparkinson 
szerekkel megszüntethetők. Túladagoláskor vagy 
jelentős hypovolaemiában nagyobb vérnyomás
esés, tachycardia alakulhat ki. Túladagoláskor 
ana!epticum, sympathomimeticum adásával, hypo
volaemiában megfelelő volumenpótlással az állapot 
jól befolyásolható. Szédülés, a testhőmérséklet 

csökkenése, hidegrázás, laryngospasmus, bron
chospasmus és postoperatív hallutinalio előfordul
hat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- antihypertensivumokkal (fokozott vérnyomás

csökkenés); 
- a központi idegrendszer depresszánsaival 

(hatásfokozódás). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása előtt néhány nappal célszerű a vér
nyomást csökkentő gyógyszerek adását fokozato
san csökkenteni, majd felfüggeszteni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 
• Megjegyzés: + + Fb 
O Törzskönyvi szám: Tsz.: 3404 

DUELLIN 1 O mg(1 00 mg tabletta. 
(50x) 

DÚEL.LIN 25 mg/100 mg tabletta 
(50x) 

DUELLIN25 mg(250 mg tabletta 
(50x) 

··.· 

. • .· .. 
.• .. 

EG IS ATC kód: NO~B ·A02 

Parkinsonismus eselén az extrapyramidalis 
rendszerhez tartozó basalis ganglionok dopamin
erg neuronjainak jelentős része-elpusztul. A káro
sodás döntően a substantia nigrában észlelhető, 
és következményeképpen a siriatumban dopamin-
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hiány alakul ki. A dopamin pótlására szaigál a sub
stitutiós kezelés. A dopamin nem jut át a vér-agy 
gáton, ezért praecursorát a levodopát alkalmaz
zák, amely alkalmas a csökkent dopaminszint 
emelésére. A per os adagolt levodo pa jelentős ré
sze a periférián alakul át dopaminná, és csak ki
sebb hányada kerül a kőzponti idegrendszerbe. 
Emiatt a kellő terápiás hatás eléréséhez nagy dózi
sú levedapa bevitele szükséges, ami azonban 
gyakran okoz perifériás mellékhatásokat. A Duellin 
készitmények a levodopán kívül dekarboxylase
gátlót- karbidopát- tartalmaznak. A karbidapa a 
periférián a levodopa átalakulását akadályozza. A 
vér-agy gáton nem jut át, így a központi ideg
rendszerben történő dopaminszintézist nem befo
lyásolja. 
o Hatóanyag 

1 O mg carbidopum és 1 DO mg levodopum tab
lettánként, 25 mg carbidopum és 100 mg levodop
um tablettánként, 25 mg carbidopum és 250 mg lev
odopum tablettánként. 
• Javallat 

Idiopathiás Parkinson-betegség. Ismert kórokok 
(encephalitis, cerebrovasCularis károsodás, ~oxiku:> 
anyagok) okozta Parkinson-syndroma kezelese, kl
véve a major tranquilláns kezelés során fellépő 

parkinsanos tünetegyüttest 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Zárt 
zugú glaucoma, súlyos neurosis, psychosis, terhes
ség, szoptatás, melanoma matignum vagy erre gya
nús bóreiváltozás a kórelózményben. Huntington 
betegség, essentialis tremor. 

18 éves kor alatt alkalmazása nem javasolt. 
o Adagolás 

Egyéni beállítást igényel, amely alapvetően a 
parkinsanos tünetek súlyosságától függ. Figyelem
be kel! venni, hogy a periférián történő levodopa
dopamin átalakulás gátlásához átlagosan napi 
70-100 mg karbidapa szükséges, valamint azt, 
hogy napi 200mg-nál több karbidapa alkalmazásá
tól további terápiás előny nem várható. 

Enyhébb parkinsanos tünetek esetében- a sub
stitutios kezelés megkezdésére -, elsősorban a 
Duellin 25 mg/100 mg készítmény alkalmazása 
ajánlatos. 

A háromfajta gyógyszer kombinált adása is le
hetséges; például a 25 mg/250 mg kiegészítése a 
1 oo mg levodopát tartalmazó készítménnyel. 

A levedapa napi összmennyisége nem halad
hatja meg a 2000 mg-ot. 

Ouellin 25 mg/100 mg: szokásos adagja a sub
stitutios kezelés beállításakor napi 2-3-szor 1 tablet
ta, amit napi Y2 tablettával kezdve, fokozatosan, ál_
talában napi Y2 tablettával emelve kívánatos elérn!. 
Súlyosabb parkinsanos tünetek esetében a gyógy
szeradag napi %-1 tablettával növelhető összesen 
napi 8 tablettáig. 

Duellin 10 mg/100 mg: szokásos kezdő adagja 
napi 2-3-szar 1 tabletta. A gyógyszer beállításának 
és emelésének módja megegyezik a 25 mg/100 
mg-os készítményéveL Kizárólagos alkalmazása fő
ként abban az esetben ajánlatos, ha a napi lev
odapa igény !6galább 700 mg, és egyenletes moz
gásteljesítmény többszöri kisebb gyógyszeradag 
bevételével érhető el. Napi összmennyisége egyéni 
mérlegeléstől függöen 10-12 tabletta lehet. 

Duel/in 25 mg/250 mg: szokásos kezdő adagja 
2-szer% tabletta, ami szükség eselén napi Y2 tablet
tával emelhető. A substitutios kezelés kezdeti idő
szakában napi adagja általában ne haladja meg a 
3-szar 1 tablettát. 

Alkalmazása elsősorban az előrehaladott 
parkinsanos tünetek kezelésében előnyös. Kizáróla
gos adásakor maximális napi adagja kivételesen, 
legfeljebb 8-szar 1 tabletta lehet. A napi 6-szar 1 
tabletta feletti dózistartományban csak igen óvato
san alkalmazható. 

Levodopárói történő átáflítás Due!fin készít
ményre: 

Ha a levedapa korábban alkalmazatc adagja 
1500 mg-nál kevesebb volt, a javasolt napi kezdő 
adag Duellin 25 mg/100 mg-ból, vagy Ouellin 10 
mg/100 mg-ból általában 3-4-szer 1 tabletta. A ko
rábban 1500 mg-nál több levodopát kapott betegek 
esetében a javasolt napi adag Ouellin 25 mg/250 
mg-ból általában 3-4-szer 1 tabletta. A gyógyszer
átállítás időszakában gyakori kontroll ajánlatos. 

Levodopát és egyéb dekarboxytase-gátfót tar
talmazó kombinációs készítményrőf történő átálfítás 
Oueflin készítményre: / 

Az alkalmazott készítményt legalább 12 órával a 
Duellin-kezelés megkezdése előtt megszakítjuk. A 
Duellin kezdő adagját úgy kell megválasztani, hogy 
az alkalmazott készítmény és az alkalmazandó 
Ouellin készítményben levő levedapa mennyisége 
azonos legyen. 

A Duellin tablettákat általában kis étkezések so
rán, vagy nagyobb étkezések után, folyadékkal, 
ősszerágás nélkül kell bevenni. Mivel az aromás 
aminosavak és a Jevodopa felszívódása kompetí
cióban állnak, az egyszeri nagyobb fehérjebevitel 
kerülendő . 
e Mellékhatás 

Az egyszeri és a napi gyógyszeradag nagysá
gától és az egyéni érzékenységtól függően előfor
dulhat: diskynesis, elsősorban choreoathetosis, 
focalis dystonia, torticollis, blepharospasmus, 
hosszantartó kezelés eselén "on-off" jelenség. 
Ezenkívül étvágytalanság, hányinger, hányás, ál
mosság, feszültségérzés, hypotensio, orthostatikus 
collapsus, szívritmuszavar·jelentkezhet. 

Ritkán előforduló mellékhatások: szédülés, 
sedatio, agitatio, szorongás, confusio, álmatlanság, 
rémálmok, psychosisra emlékeztető tünetek, hallu
cinatio, depressio, paranoid állapot, hypomania, fo-
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kozott szexuális késztetés, euphoria, dementia, 
ataxia, convulsio. A me!lékhatások a kezelés során 
az adag átmeneti csökkentésével megszúnhetnek. 
Ha nem szúnnek meg, a kezelést fokozatosan abba 
kell hagyni. 

Elvétve gastrointestinalis vérzés, nyombélfekély, 
pupillatágulat, látási zavar léphet fel. 

Mársékelt átmeneti jelleg ú leukopenia,-- ·throm
bopenia előfordulhat Egyes laboratóriumi értékek 
átmenetileg kórosak lehetnek {GOT, GPT, AP, LOH, 
bilirubin, BUN, fehérjéhez kötött jód), ill. a direkt 
Coombs teszt pozitívvá válhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Antihypertensivumokkal történő egyidejű alkal
mazása symptomás posturalis hypotonia előfordulá
sának veszélye miatt fokozott elővigyázatosságat 
igényel. 

Triciklikus antidepresszánsok egyidejű alkalma
zásakor ritkán hypertonia és dyskinesia léphet fel. 

Fenotiazinok és butirofenonok egyidejű alkalma
zása csökkenti a Duellin terápiás hatását. 

Együttadása tilos MAO-inhibitorokkal, mivel 
hypertoniás crisis keletkezhet A MAO-inhibitorok 
adását a Duellin-kezelés megkezdése előtt legkeve
sebb két héttel meg kell szakítani. Kivétel a szelek
tív MAO-B-bénító pl. seiegiJin (Jumex), ami a levod
apa terápia adjuválására alkalmazható. 

Fokozhatja a sympathomimeticumok hatását, 
ezért e gyógyszerek adagjának csökkentése válhat 
szükségessé. 
O Figyelmeztetés 

Súlyos cardiovascularis, pulmonalis megbete
gedés, diabetes mellitus, psychiatiriai betegség, 
gastrikus vagy duodenalis ulcus, asthma 
bronchiale, valamint vese- ill. májbetegség, 
endocrin betegség esetén csak fokozott elővigyá
zatossággal rendelhető. A beteget gondos megfi
gyelés alatt kell tartani. 

Hosszútávú kezelés eselén a máj-, vérképző-, 
cardiovascularis- és Vesefunkciók időszakos ellen
őrzése javasolt. 

Altatásban végzett műtétek előtt a Duellin mind
addig a gyógyszeradag csökkentése nélkül adható, 
amíg a beteg oralis gyógyszerkészítményeket és fo
lyadékot vehet magához. Halothan és cyclopropan 
alkalmazása előtt legkevesebb 8 órával. a Duellin 
adását meg kell szüntetni. A kezelést a beavatkozás 
után ismét az eredetileg beállított adaggal kell foly
tatni. 

Alkálmazása során a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés:+ V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3864 (10 mg/100 mg 
tabletta); Tsz.:· 3863 (25 mg/100 mg tabletta); Tsz.: 
3865 (25 mg/250 mQ tabletta) 
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A laktulózt a vékonybél emésztőenzimjei nem 
bontják le és csak csekély mértékben, kb. 3%-ban 
szívódik fel. Változatlanul jut el a vastagbélbe, ahol 
a bélflóra kismolekulájú szerves savakra, főleg tej
savra hasítja. 

Ez utóbbi savasadást és az ozmotikus nyomás 
emelkedését idézi elő és ezáltal a természetes bél
mozgást serkentve lágy székletet eredményez. A 
savasadás révén csökken a fehérjebontó baktériu
mok útján keletkező fehérje bomlástermékek {am
mónia, aminok, fenolok) képződése, és az ammónia 
nem-reszorbeálódó ammóniummá alakul. A 
Ouphalac ilymódon csökkenti a májbetegségek 
esetén megemelkedett vérammónia-szintet 

Salmanelia fertőzésben kiürülését meggyorsítja. 
A Oupha!ac nem izgatja és nem változtatja meg a 
bélnyálkahártyát 
e Hatóanyag 

67 g lactulosum (100 ml) szirupban. (6 g laktózt 
és 11 g galaktózt tartalmaz 1 OD ml-enként). 
• Javallat 

Krónikus obstipatio, heveny és idült májbeteg
ségekben jelentkező hyperammonaemia (porta!is 
encephalopathia, coma hepaticum), szalmonellos1s. 
e Ellenjavallat 

Laktóz intolerancia, galactosaemia bélelzáró
dás, gastrocardialis tünetcsoport (Roemheld syn
droma). oemheld syndroma). 
e Adagolás 

Obstipatióban az adag az alábbi táblázat sze
rint, de az egyéni reakciónak megfelelóen változtat
ható: 

Kezdő adag Fenntartó adag 

(3 naplg} 

ml/nap ml{nap 

Felnőtteknek 15-45 10-25 

7-14 éves gyermekeknek 15 10 

1--6 éves gyermekeknek 5-10 5-10 

1 év alatti gyermekeknek 5 5 

A napi adagot egyszerre, reggeli után javallt be
venni. Normális székletre 1-2 nap múltán iehet szá
mítani. 

Májbetegségekben, heveny és idült portalis 
encephalopathiában a kezdő adag naponta 3-szar 
30-50 ml étkezés után. A fenntartó adagot egyéni
leg kell megállapítani. Ajánlott a kezelés kezdetén 
az adagot fokozatosan emelni, az ilyenkor esetleg 
jelentkező meteorismus és hasmenés miatt. . 

A fenntartó adagot úgy kell beállftani, hogy nap1 
2-3-szori formált széklet legyen. 

Sa/mone/losisban, a kezelés első ciklusában 
(10--12 nap) naponta 3-szar 15 ml étkezés után. 7 
napos kezelésmentes periódust követően a máso
dik ciklusban (10-12 nap} naponta 5-ször 15 m!. 
jabb 7 napos kezelési szünet után 3. ciklus is beik
tatható, a napi adag 3-szor·30 m!. Hasmenés fellép
tét kerülni kell .. szükség esetén egyéni dóiisbeál!í~ 
tássaL 

Ajánlatos a szirupot vízzel, vagy más folyadék
kal hlgftani. 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetén puffadás, ·flatulentia gör~ 
csös hasi fájdalom elentkezhet, ami az adag csök
kentésével illetve a kezelés folytatásával legtöbb
ször megszúnik. Nagyobb adagokban hasmenést, 
hányingert, hányást idézhet elő következményes 
elektrolit-zavarokkal. Hasnyálmirigy-enzim készit
mények egyidejű alkalmazása javítja a toleranciát. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A szívglikozidok hatását erősítheti, ha túladago
láskor a gyakori székletürítés káliumhiányt idézett 
elő. 
e Figyelmeztetés 

Cukorbetegek esetén figyelembe kell venni a 
szirup energiatartalmát: 

10 ml szirup 31 kJ =7 kcal. 
Terhesség és szoptatás idején adása megfonto

landó. Nincs adat arra nézve, hogy a terhes anyára 
vagy a magzatra veszélyes lenne. Nem ismeretes, 
hogy átjut-e az anyatejbe. 
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Eltartás: 25 oc alatt, fagyástól védve. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K -1469; K- 2385 (15 ml) 

A didrogeszteron oralisan aktiv szintetikus gesz
tagén hormon. 

Szelektív hatású az endometrium. a hüvely és a 
cervix nyálkahártyájára. Nem befolyásolja az ovulá
ciót, a lipid- és a lipoprotein-plazmaszintet. 

Nincs masculinizáló virilizáló, anabolikus és kor
tikaid hatása. 

Oralis alkalmazásban fő metabolitjának, a 20 a
dihidro-didrogeszteronnak (DHC) a plazmaszintje 
jelentősen magasabb, mint az anyavegyületé. A be
adott adagnak kb. 63%-a ürül a vizeletteL 72 óra 
alatt ürül ki teljesen a szervezetból. 
e Hatóanyag 

1 O mg dydrogesteronum tablettánként. 
e Javallat 

- premenstrualis syndroma, corpus luteum-hor
mon hiányával összefüggésben, 

- dysmenorrhoea, 

- endometriosis, 
- sárgatesthormon-elégtelenség okozta infertili-

tas, 
- manapausában sequentialiS substitutiós terá

pia, ösztrogénnel kombinálva, 
- abortus lmminens. 

• Ellenjavallat 
A hatóanyag iránti túlérzékenység. 
Más gesztagénekhez hasonlóan a Duphaston 

sem adható az alábbi esetekben: 
- ismeretlen okú uterusvérzés, 
-súlyos májelégtelenség, májtumor, Oubin--John-

son-syndroma, Rotor-syndroma. 
-olyan ritka, közismerten nemi hormonokkal be

folyásolható állapotokban, melyek terhesség vagy 
nemi hormonok alkalmazása során alakultak ki, ill. 
súlyosbodtak, így pruritus, cholestatikus icterus, ter
hességi herpes, porphyria, otosclerosis. Progesz
teronfüggő tumor az anamnesisben. 

Terhesség és szoptatás időszaka. Kivétel a sár
gatest-elégtelenség okozta abortusok kivédése. 

Relatív e/fenjavalfatok: a gesztagén-okozta víz
visszatartás miatt veszélyeztetett betegek, pl. 
epilepsia, migraine, asthma bronchiale, veseelégte
lenség esetén. Ellenőrzésük fokozott gondosságot 
igényel. 
• Adagolás 

A Ouphaston ajánlott adagolása az alábbi azon
ban az adagok a tünetek súlyosságától, valamint a 
betegnek a kezelésre adott reakciójától függóen 
módosíthatók: 

Premenstruális syndroma 
A ciklus 11-25. napjáJ-9 2-szer naponta 1 tabi. 
Oysmenorrhoea 
A ciklus 5-25. napjáig 2-szer naponta 1 tabi. 
Endometriosis 
Napi 2-3 Duphaston tabletta a ciklus 5. napjától 

25. napjáig. 
Sárgatest-elégtelenség okozta intertililas 
2 tabi. naponta a ciklus 11-25. napjáig. kezelést 

legelébb 6 egymást követő ciklusan át folytatni kell. 
Ajánlatos a kezelést a terhesség első hónapjaiban a 
terhesség 20. hetéig folytatni napi 2-szer 1 tabl.-val. 
Az adagolástok fozatosan kell leállítanni. 

Fenyeget6 vetélés 
Kezdő adag: egyszerre' 4 tabletta, majd ezt kö

vetően 8 óránként 1 tabletta, amíg a tünetek meg
szúnnek. 

A kezelést fokozatosan kell leállítani. 
Menopausaban sequentiafis substitutiós terápia 
Folyamatos ösztrogénsubstitutio mellett: a nap-

tári hónap első 12-14 napján napi 1-2-szer 1 tabi. 
Ciklikus ösztrogénsubstitutio mellett: A 3 hetes 
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ösztrogen kezelés utolsó 12-14 napján napi 1-2-
szer 1 tabi. Igy a ciklus 4. hetében nincs kezelés. A 
didrogeszteron szüneteltelésekor megvonásos vér
zés jelentkezik. 
e Mellékhatás 

A kezelés során a betegek kis hányadán áttörő 
vérzés jelentkezhet, amely általában a dózis emelé
sével kivédhető. 

Egyéb. gesztagénekre jellemző mellékhatások, 
rnelyek a Duphaston alkalmazása során is előfordul
hatnak: 

- enyhe vérzés, a menstruáció alatti véNeszte
ség változása, amenorrhoea; 

- hányinger, hányás, étvágytalanság; 
- májfunkciós értékek változásai, ritkán sárga-

ság; 
- dyscomfort-érzés a mellben; 
-viszketés, allergiás bőrreakciók; 
- depressio, fejfájás, migrén, idegesség; 
-oedema; 
- libidováltozás. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Klinikailag nem relevánsak. Elméletileg a barbi

turátok, antiepilepticumok, ampicillin. tetraciklin, 
grizeofulvin, fenilbutazon gyengíthetik a geszta
genek hatását. 

Az antidiabeticumok hatása csökkenhet. 
• Figyelmeztetés 

Rendellenes vaginalis vérzés esetén további 
vizsgálat szükséges. Fenyegető vagy habitu al is ve
télés eselén ellenőrizni kell a magzat életképessé
gét, továbbá a kezelés során is rendszeren meg kell 
győződni arról. hogy a terhesség még fennáll és a 
magzat él. 

A Duphaston ösztrogennef kombináltan történő 
alkalmazásakor a kezelést azonnal fel kell függesz
teni rendellenes májfunkciós érték, thromboem
boliás elváltozás vagy jelentős mérvú vérny
omásemelkedés esetén. 

óvatosan kell eljárni olyan betegeknél, akiknek 
az anamnesisben depresszio szerepel. 

A gesztagénkezelés elfedheti a menopausa 
kezdetét. 

Vírushepatitist követően legalább 6 hónapnak 
kell eltelnie didrogeszteron alkalmazásának meg
kezdése előtt. 

Túladagolás esetén émelygés, hányás, szédü
lés, áttöréses vérzés. Toxicitása csekély. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15--25 °C), fény
től védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1558 



E 

EBRA~Ttl.zs:'mg :i v. ih) E!~~~~ 
(5x:5l)ll) .. '·····:·.· > 

EBBANT:IL ~omg i v,. injekcio ·· 
(!!x".to'ml); . . . . ·+<; ; ••• 

BYK Áfb:J(ó:&.co2GAO·s· 

Az urapidil a systolés és diastolés vérnyomás 
csökkentését a perifériás ellenállás csökkentésével 
éri el. A szfvfrekvencia változatlan marad, a perctér
fogat sem csökken, a megnövekedett utáterhelés 
következtében lecsökkent perctérfogat inkább 
emelkedhet. 

Hatását centrálisan és perifériásan fejti ki. Peri
fériásan blokkalja a postsynaptikus a\fa-1 receptoro
kat és ezáltal gátolja a katekolaminok vasoconstric
tiv hatását. 

Centrálisan módosítja a vasomotor központ akti
vitásál, ezáltal kivédi vagy csökkenti a sympathikus 
tónus reflektorikus fokozódását 

Az urapidil 50-70%-ban a vesén keresztül ürül 
ki, kb. 10-15%-ban változatlan formában, a mara
dék metabolitok - főként vérnyomáscsökkentő ha
tással nem rendelkező para-hidroxi-urapidil- formá-

jában. . . 
Eliminációs plazmafelezési ideje iv. bolus InJek

ció után 2,7 {1 ,8--3,9) óra. 
• Hatóanyag . 

25 mg {5 ml injekciós oldatban), 50 mg (10 ml m
jekciós oldatban) urapidHum {sósavas só formájá
ban) ampullánként 
• Javallat 

Hypertoniás crisis, súlyos hypertonia-betegség, 
terápia-rezisztens hypertonia. 

Kontrollált vérnyomáscsökkentés mútét alatt 
és/vagy után hypertoniás betegekben. 
e Ellenjavallat . 

A készítmény bármely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység. Aorta-isthmus stenosis. Arteria
venosus shunt (kivéve a haemodinamikailag nem je
lentős dialysis shunt esetét). A terhesség első és 
második trimestere (mivel nincs adat a biztonságos 
alkalmazásra vonatkozóan). 

A terhesség harmadik trimesterében is csak az 
előny/kockázat gondos mérlegelésével ~dhat~, 
mert nem áll rendelkezésre elegendő adat biztonsa
gos adagolására vonatkozóar. Szoptatás. 
• Adagolás 

- Hypertensiv sürgősségi álfapotokban, hyperto
nia súlyos formáiban, terápia-rezisztens hypertonia 
es etén: 

1. /v. injekció 
10-50 mg urapidil adandó lassan, állandó 

vérnyomásellenőrzés mellett. A vérnyomáscsökken
tó hatás 5 percen belül várható. A vérnyomáscsök
kentő hatástól függően az adag ismételhető. 

2. Tartós cseppinfúzió vagy infúziós pumpa 
alkalmazása 

a) Az injekció beadásával elért vérnyomásérték 
fenntartására az oldatot tartós cseppinfúzió céljára 
a következőképpen kell elkész!teni: 

250 mg urapidilnek megfelelő 10 ampulla 
Ebrantil iv. 25-t vagy 5 ampulla Ebrantil ív. 50-t kell 
500 ml infúziós oldathoz keverni. Ehhez az alábbiak
ban felsorolt infúziós oldatok használhatók: 

~ izotóniás nátrium-klorid oldat; 
- 5-1 0%-os glukóz-oldat. 
b) Perfúzor alkalmazása esetében fenntartó 

adagként 100 mg urapidilnek megfelelő 20 ml 
(2 ampulla) Ebrantil ív. 50 inj.-t k§";lll a perfúzor fecs
kendőjébe felszívni, majd felhfgltani 50 ml térfogat
ra valamely kompatibilis in(úziós oldattal {ld. fel· 
jebb). 

A maximális kompatibilis mennyiség: 4 mg ura
pidil/1 ml infúziós oldat. 

Az adagolás sebességét a vérnyomás értékek 
határozzák meg. A kezdeti sebesség 2 mg/perc, a 
fenntartó adag általában 9 mg/óra. {250 mg Ebrantil 
iv. + 500 ml infúziós oldat alkalmazásakor 1 mg = 
2,2 ml {44 csepp). 

- Vérnyomáscsökkentés mútét alatt és/vagy 
után hypertoniás betegek esetében: 

1

5 ml Ebrantil iv. zs l 2 perc után 

injekció J vérnyomás
csökkenés 

2 perc utáinincs hatás 

1

5 ml Ebrantíl iv. 251 2 perc után 
injekció 1 vérnyomás

csökkenés 

2 pe co olai""" hotáe 

l 
lassan l 2 perc után 
10 ml Ebrantil ív. J vérnyomás 
50 mjekció csökkenés 

.-----, 

A vérnyomás 
stabllizálása 
in fúzióval: 

Kezdeti adag: 
max. 6 mg 
1-2 perc alatt, 
utána 
dóziscsökkentés 

Az. injekció beadásával elért vérnyomás fenntar
tására pertuzorral történő folyamatos infúzió! vagy 
tartós cseppinfúziót kell alkalmazni. 
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Amennyiben előzőleg egyéb vérnyomáscsök
kentót már alkalmaztunk, megfelelő ideig várni kell 
az esetleges vérnyomáscsökkentő hatásának beáll
táig és az Ebrantilt kisebb dózisban kell adagolni. 

fdös betegeknek - mint minden vérnyomás
csökkentót - megfelelő gondossággal kell adni, 
csak kis adagokkal lehet a kezelést elkezdeni, mivel 
az idős betegek érzékenysége az ilyen készít
ményekkel szemben eitérő lehet. 

Gyermekkorban ritkán fordulnak elő ezzel a 
készítménnyel kapcsolatos indikációk, elegendő 
tapasztalat nem áll rendelkezésre. 

Mind az injekció, mind az infúzió adagolása 
eselén a beteget fektetni kell. 

Mind egyszeri, mind többszöri injekció, valamint 
tartós iv. infúziós kezelés is alkalmazható, ill. az 
injekciós kezelés kombinálható {folytatható) infúziós 
Kezeléssel. ' 

lv. alkalmazás akut esetekben szükséges. A 
hatás elérése után tartós kezelés céljából Ebrantil 
retard kapszulára (javasolt kezdeti adag: 2-szer 60 
mg) vagy más vérnyomáscsökkentő gyógyszerre 
lehet áttérni. 

Az intravénás alkalmazás 1 héten túl nem aján
lott, ismételt parenterális kezelés azonban újólag fel
lépő vérnyomásemelkedés eselén alkalmazható 
• Mellékhatás 

Fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, izzadás, 
nyugtalanság, fáradékonyság, szívdobogásérzés, 
szívritmuszavar, mellkasi nyomásérzés, légszomj 
előfordulhatnak. E mellékhatás az esetek többségé
ben a gyors vérnyomásesésnek tulajdonfthatók, és 
a tapasztalatok szerint percek alatt megszűnnek tar
tós infúzió során is, Igy nem szükséges a kezelés 
megszakítása. 

Nagyon ritkán allergiás tünetek (viszketés, bór
pír, kiütés) is előfordulhatnak. 

Túl gyors vérnyomá-Scsökkenés bradycardiát 
vagy szfvmegállást okozhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- egyéb vérnyomáscsökkentókkel (hatásfokozó

dás), 
- alkohollal (hatásfokozódás), 
- cimetidinnel (az urapidil szérumszintje kb. 

15%-kal emelkedhet). 
e Figyelmeztetés 

Volumenhiánnyal járó állapotokban (pl. há
nyás, hasmenés esetén) óvatosan adható a vér
nyomáscsökkentő hatás fOkozódásának veszélye 
miatt. 

Nagyon ritka egyedi esetekben az urapidil orális 
adásával időarányosan thrombocyta-szám csökke
nés figyelhető meg. Okozati összefüggése az 
Ebrantil terápiával azonban - pl. immunhematoló
giai vizsgálatokkal-nem volt bizonyítható. 

A készitmények lúgos kémhatású injekciókkal 
vagy infúziós oldatokkal nem keverhetők, mert zava
rosodás, kicsapódás léphet fel. 

Túladagolás jelei: 
Keringés: szé-dülés, orthostatikus reakciók, col

lapsus. 
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Központi idegrendszer: fáradékonyság, csök
kent reakciókészség. 

Kezelése: nagymértékű vérnyomáscsökkenés 
eselén az alsó végtagok magasra helyezése és vo
lumen pótlás. Eredménytelenség esetén érszúkító 
készitmények lassú, vérnyomásellenőrzés melletti 
ív. adagolása szükséges. Igen ritkán adrenalin adá
sa szokásos hígításban és dóÍ:isban (100--1000 )lg) 
szükséges lehet. 

Eltartás: 25°C alatt, szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Or 
e Törzskönyvi szám: K -1544 (25 mg injekció) 

K- 1545 {50 mg injekció) 

Az urapid il vérnyomáscsökkentő hatása perlféri
ás alfa-blokádon, valamint a sympathikus idegrend
szer centrális aktivitásának gátlásán alapul. Már a 
kezelés első hetében a systolés és diastolés vérnyo
más kíméletes csökkenése tapasztalható, amely 
már- a szívfrekvencia változása nélkül -az első hó
nap alatt állandósul. Magas vérnyomás krónikus ke
zelésében az Ebrantil manaterápia is hatékonynak 
bizonyult. A kezelés megszakítása általában nem 
vezet hirtelen vérnyomásemelkedéshez. 
e Hatóanyag 

30 mg, 60 mg ill. 90 mg urapidilum retard kap
szulánként. 
• Javallat 

Magasvérnyomás. 
e Ellenjavallat 

Terhesség, szoptatás. 
e Adagolás 

A kezdő adagja általában napi 2-szer 60 mg 
(2-szer egy db 60 mg-os retard kapszula). 

Kíméletes vérnyomáscsökkentés elérése érde
kében a kezdő adag napi 2-szer 30 mg (2-szer egy 
db 30mg-os retard kapszula). 

Az r'adagot - a beteg egyéni szükségletének 
megfelelően-fokozatosan kell változtatni. 

Fenntartó adagja 30-180 mg (1-szer 1 Ebrantil 
30 mg retard kapszula - 2-szer 1 Ebrantil 90 mg 
relard kapszula) naponta. 

A retard kapszutákat reggel és este étkezéskor, 
összerágás nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni. 

A készítmény tartós kezelésre alkalmazható. 



e Me!lékhatás . 
Esetenként rövid ideig tartó szédülés, h~nymg:r, 

fejfájás előfordulhatnak. Ritkábban fáradtsa~, sziV
ctobogás, gyomorpanaszok, csuklás, al~ás1 zav~
rok, szájszárazság, orthostetikus hypotoma. Igen nt
kán allergiás tünetek is jelenkezhetnek. 

A mallékhatás főleg a kezelés ke~deteko:_ ta
pasztalhalók, melyek a terápia folyt?tasáv~l tob~
nyire teljesen megszúnnek, vagy elv1selhetové val

nak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható: , , 
_ más vérnyomáscsökkentő hatásu gyogysze-

rekkel (hatásfokozódás). 
_ cimetidinnel {urapidil szérumszintje növek-

szik~. nem ajánlott ACE gátlókkal való együttadása 

tapasztalatok hiányában. 
e Figyelmeztetés _ . . 

Jelentás folyadékvesztessel Járo á~lap?tok (h~s
menés, hányás) erősíthetik az Ebrantll v~.rnyo~as
csökkentó hatását. Túl nagy vérnyomássully~d_es a 
lábak magasra helyezésével és folyadék potlas~al 
. ltható Ritkán (100-1000 J.tg) epinefrin (adrenalin) 
JaV · · hl ·t· ban és adása szükséges lehet a szakasos gl as 

adagolásban. ... , . 
Alkalmazásának első szakaszaban - egye.
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni, 

nen k·t · ni tilasi A vagy baleseti veszéllyel járó mun a vegez . . 
továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 

mértéke. · k .. 
Szedésének idején alkohol fogyasztasa eru-

lendó. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

e Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: K-1390 (30 mg kapszula); 
K- 1391 (60 mg kapszula)·, K- 1392 {90 mg kap

szula) 

CHI!\ÍÖIN'· 

A primicin a Thermomonospora (M_ic~omono
spora) galeriensis törzs által termelt ant1b10t1~~~· 

származékok, streptomycin, neomycin) hatását 

fokozza. 
e Hatóanyag . 

20 mg primycinium sulfuncum, 200 mg ticto
cainum 1 o g alkoholtartalmú gélben. 

e Javallat .. 
Traumás eredetű frisS, felszines sérulések, 

égések, roncsalások bakteriális_ fertőzó~ésének 
megelőzése, primicin-érzékeny ';11kroor~an1.zmusok 
által fertőzött sérülések, roncsolasok, mutét1 s~bek, 
trophikus fekélyek {pL ulcus cruris, decub1tus), 
necrotikus alapú nyílt gennyedések (pL gangr~na, 
fistula, krónikus osteomyelitis, _ab~~essus), fe!szln~s 
és mé!y gennyedések (pl. fo111cuhtlS, acne vulgans, 
impetigo contagiosa, ecthyma, furunculus, carbun
culus, panaritium} helyi kezelése. 
e Ellenjavallat 

Udokain iránti túlérzékenység. 

e Adagolás . 
A gélt a sérült, égett, roncsolt fe~élyes fe!szmre 

közvetlenü!, vékony rétegben - ny1lt kez~le_s for
májában, vagy steril gézlapra téve, zárt ko~es.for
májában, napi 1_3 alkalommal kell felv1nn1. A 
felületról a gél steril vizes ol9attallemosható. 

e Mellékhatás . 
Az alkalmazást követően múló, helyi, é_gó, csf

pá jellegű fájdalomérzés fordulhat elő, elsosorban 
nagy kiterjedésű égés, roncsolt sebek kezelése
kor. Primicin-allergiát, ekzemát, gyulladást nem 

észleltek. 
e Figyelmeztetés _ .. .. . 

Nagyobb felületen történ?, kulonös~n g~akon 
allkalmazás esetén gondolni kell a lido~aln-fe!
szívódás lehetőségére. Zárt kezelés e~.e~én, la~asolt 
az Ebrlmycin géllel kezelt felület bekotese elott az 
alkohol elpárolgását megvárni. 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3615 

Az enalapril-maleát orális bevitel után hidr~lízis
sel aktív metabolittá, enalapriláttá alakul a májban. 
Hatását a renin-angiotensin-aldosteron rendsz?rr_e 
fejti ki az angiotensin konvertáló enziO: (~CE) ga~la
sával. Adását követően csökken a penfé~lá~ art~nás 
ellenállás. Szíve!égtelenségben a szlv ~lo- es utoter
helését csökkenti, emelkedhet a percterfogat a pul-

E hatóanyag igen alacsony konce_ntrac1ob~n 
( 1 1-lQ/ml alatt) hat a Gram-pozitív bakténumokra es 
a mycobacterium törzsekre, beleé~tve_ más 
hatóanyagkal szemben rezisztens, ill. polir~ZISZte~s 
törzseket is. A primicinnel szemben re_zl~ztencla 
kialakulását ez ideig nem észlel~ék. Spe? 1 ~1is me~
bránkárosító hatása következteben "cl? . hatásu. 
Magasabb koncentrációkban hatásos Vibnók, sar
jadzó-gombák (Candida), dermatophytonok, Gram-

t. baktériumok és egyes protozoonok 
nega1v k. t tt•k 
(Trichomonas) ellen. ln vitro vizs?~l~tok 1mu a -~ ~ 
hogy számos antibiotikum (penicillin-, tetracyclin 

zusszám jelentős változása nélkül. . 
Hosszantartó kezelés hatására a SZIV_ hy~er

trophiájának csökkentését, a szívelégtelenseg tune-
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teinek és súlyassági fokának mérséklődését és a 
terhelhetőség fokozódását figyelték meg. 

Felszívódását a táplálék nem befolyásolja szá
mottevóen, napi egyszeri adással általában egyen
letes hatás érhető el. Vérnyomáscsökkentő hatása a 
bevételt követő 1 óra múlva jelentkezik és általában 
24 órán át tart. A hatóanyag csúcskoncentrációját a 
vérben 4 óra múlva éri el, effektív plazmafélideje 11 
óra. A vese választja ki glomeruláris filtrációval és 
tubuláris secretiovaL A kezelés megszakításakor ki
ugró vérnyomásemelkedést nem tapasztalta!<.. 
e Hatóanyag 

2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg enalaprilium 
maleinicum tablettánként. 
e Javallat 

Essentiafis hypertonia valamennyi súlyassági 
foka önmagában vagy kombinációban más vérnyo
máscsökkentőkkel, diureticummal. (Alacsony renin
szinttel járó hypertonia esetén kevésbé hatásos). 

Renafis hypertonia (magas renin szinttef járó 
hypertonia esetén hatékonysága fokozott). 

Szívelégte/enség adjuvans kezelése. 
• Ellenjavallat 

Enalapril-érzékenység. ACE-gátló okozta an
gioneurotikus oedema az anamnesisben. 

Hyperkalaemia eselén kalium-megtakarító hatá
sát a kezelés során figyelembe kell venni. 

Terhesség: az ACE-gátlók, így az Ednyt is 
magzati károsodást okozhatnak. 

Szoptatás: (mivel átjut az anyatejbe) 
Gyermekgyógyászati alkalmazásáról nincsenek 

tapasztalatok. 
• Adagolás 

Szokásos napi adagja/10--40 mg egyszer, vagy 
két részre elosztva. Maximális napi dózis 80 mg. 

Kezdő adagnak célszerű alacsonyabb dózist 
választani, tekintve. hogy symptomás hypotonia 
léphet fel. 

Hypertoniában 
A kezdő adag 5 mg. Ez szükség szerint növel

hető a vérnyomás változásának függvényében. 
Fenntartó adagját 2--4 hetes kezelés után lehet 
meghatározni. 

Amennyiben a beteg megelőző diuretikus 
kezelést kapott, ennek adását 2-3 nappal az Ednyt 
adása előtt fel kelJ fűggesZteni. - Ha erre nincs 
lehetőség, a javasolt kezdő adag 2,5 mg és ezt 
orvosi felügyelet mellett kell adni. 

Az esetlegesen bekövetkező hirtelen vér
nyomásesés eszméletvesztést okozhat, különös 
óvatosságra van szúkség ischaemiás szívbetegség 
és cerebrovascularis betegség fennállása esetén 
(angina pectoris, szívinfarctus, szívmegállás, cereb
rovascularis történés bekövetkezése fenyeget). 

Szívelégtelenség eselén gyakori a digitálisszal 
és diureticummal történő együttadás. Ilyen esetben 
a diureticum adagját előzetesen csökkenteni kell, és 
a beteget megfigyelés alatt kell tartani. 
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A javasolt kezdő adag 2,5 mg. Fokozatosan 
emelhető a fenntartó adagra. 

Kezdetben fellépő hypotensio a szer későbbi, 
megfelelő dozírozás melletti adásának nem ellen
javallata. 

Veseelégtelenségben adagcsökkentés és/vagy 
az adagolási időközök meghosszabbítása szüksé
ges. Amennyiben a kreatinin elearanae ~3{}:ml/min, 
illetve a Se-kreatinin .s:-3 mgldl -az adagolás t 2,5 mg 
enafaprillal keff kezdeni. A napi dózis a 40 mg-ot ké
sőbb sem haladhatja meg. 

Bár az Ednyt a vesemúködést nem károsftja, az 
ACE gátló hatásra bekövetkező vérnyomásesés a 
meglévó veseelégtelenséget súlyosbíthatja. Ilyen 
betegeknél akut elégtelenség is felléphet, mely a 
tapasztalatok szerint többnyire reverzibilis. A 
szérum kreatinin- és karbamidkoncentráció kisfokú 
emelkedését egyes látens vesebeteg hypertoniá
sokon is megfigyelték, kOlönösen egyidejű 
diuretikus kezelés mellett. 

Múvesekezelésben részesülőkön a szokásos 
adag 2,5 mg, melyet annak figyelembevételével kell 
adni, hogy az Ednyt átjut a dializáló membránokon. 
• Mellékhatás 

Rendszerint enyhék, átmenetiek, és nem teszik 
szükségessé a kezelés felfüggesztését. 

Előfordulhat szédülés, fejfájás, ritkán fáradtság 
és gyengeség, ritkábban vérnyomásesés, orthoste
tikus hypotonia, syncope, hányinger, hasmenés, 
izomgörcsök, köhögés, valamint kiütés. Néha 
veseelégtelenség, olyguria. 

Túlérzékenységi reakcióként angioneurotikus 
oedema arc-, ajak-, nyelv-, gégefedő- és/vagy 
gége-, valamint végtag oedema jelentkezhet. 
Ilyenkor az Ednyt adagolását azonnal abba kell 
hagyni, és supportiv kezelést kell alkalmazni. 

Laboratóriumi értékek változása: a májenzimek 
és/vagy a szérum bilirubin-szint is emelkedhet, 
hyperkalaemia és hyponatraemia is előfordulhat. Se 
kreatinin- SUN emelkedés (reverzibilis) haematokrit 
és haemoglobin szint csökkenés. 

Nagyon ritka mellékhatás 
Cardiovascularis: a nagymértékű vérnyomás

csökkenés következtében; tachycardia, palpitatio, 
ritmuszavarok, angina pectoris, szívinfarctus, cereb
rovascularis történés. 

Légzőrendszeri: bronchitis, köhögés, bron
chospasmus, légszomj, pneumonia, rekedtség. 

Gastrointestinalis: szájszárazság, étvágytalan
ság, hányás és hasmenés, székrekedés, pancreati
tis, ileus (egyes esetek). 

Májfunkciózavarok: hepatitis, icterus (egyes 
esetek). Idegrendszer: depressio, zavartság, álmat
lanság. 

Bór: psoriasiform exanthema, _urticaria, pruri
tus (túlérzékenységi reakciók), súlyos börkiütések 
pl. erythema multiforme, fényérzékenység, hajhul
lás. 



Vérképzórendszeri: vérképváltozások {pl. throm
bocytopenia, neutropenia, csontvelódepressio, 
egyes esetben agranulocytosis). 

Urogeníta!is: egyes esetekben proteinuria. 
Túlérzékenységi reakciók: bőrreakciók, láz, 

izom-, Izületi fájdalom, vasculitis, antinuklearis 
antitest pozitivitás, eosinophilia. 

Egyéb: homályos látás, egyensúlyzavar, fülzú
gás, impotencia, ízérzékelés változás, glossitis, iz
zadás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
~más vérnyomáscsökkentökkel (a haté.s össze

adódik), különös tekintettel a tiazid diureticumokra, 
- litiummal (a Li kiválasztása meghosszabbodik, 

gyakori szérum Li szint ellenőrzés szOkséges), 
- narcoticumokkal {vérnyomáscsökkenés erősö

dik), 
- alkohollal (alkohol hatás növekedés). 
Együttadása kerűlendó: kálium spóroló diure

ticumokkal /spironolakton, triamteren, amilorid/ (a 
szérum K+ szint jelentősen megemelkedhet) 
kOlönösen elégtelen vesefunkciójú betegeknél, 
ezért csak szérum-kálium szint gyakori ellenőrzése 
mellett adhatók együtt. 

Egyes közlemények szerint a nemszteroid gyul
ladáscsökkentők az Ednyt hatását mérséklik. 
e Figyelmeztetés 

Symptomás hypotonia léphet fel olyan betegek 
esetén, akik előzetes diuretikus kezelést kaptak 
vagy más folyadékvesztő hatásnak, (pl. erős izza
dás, hosszantartó hányás, hasmenés, sóvesztés) 
voltak kitéve, továbbá szívelégtelenség és fokozott 
reninszinttel járó hypertonia esetén. 

Szívelégtelenség eselén a vérnyomást és vese
funkciót a terápia előtt és alatt ellenőrizni kelL 

Különös óvatosság ajánlott olyan betegeknél, 
akiknek anamnesisében angioneurotikus oedema 
szerepel. 

Kétoldali artheria renalis szűkület eselén csak a 
vesefunkció szaros ellenőrzése mellett adható (a 
szérum kreatinin szint növekedését okozhatja). Se
bészeti beavatkozások esetén, ill. hypotensio! oko
zó narcoticumok alkalmazásakor az enaraplil gátol
ja a compensatorikus renin felszabadulását követő 
másodiagos angiotensin IL képződését Ilyen eset
ben vérnyomásesés eselén folyadékpótlás ajánlott. 

A közlekedésben való aktív részvételt egyénileg 
eltérő mértékben befolyásohatja, kübnösen a keze
lés kezdetén. 

T ú/adagolás Hypotonia eset én a beteg fek
tetése és flziológiás só oldat iv. infúziója ajánlott. 
Igen súlyos esetben - a szokásos nagyságrendet 
meghaladó dózis bevitele esetén - haemedialysis 
segíti az enalaprilált eltávolítását a keringésbőL 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4033 (2,5 mg tablet
ta); OGYI-T: 4034 (5 mg tabletta); OGYI-T: 4035 (10 
mg tabletta); OGYI-T: 4036 (20 mg tabletta) 
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Fájdalomcsillapító, lázcs.il!apító. 
A gyomor- béltraktosból gyorsan, majdnem tel

jes mértékben felszívódik. A testnedvekben gyorsan 
eloszlik. Kevéssé kötődtk a plazmafehérjékhez. A 
plazma-eliminácíós felezési idő 2-2 Y2 óra. A 
plazmában koncentrációja éhgyomorra bevéve, 
20--30 perc után 20-30 pg/ml. 

A májban metabolizálódik. Két fő metabolitja: 
60--80% glukuronidként, 20-30% szulfát konjugá
tumként, és kevesebb mint 5% változatlan formában 
ürül ki a vizeletteL Kis részben {kevesebb mint 4%~ 
ban) citnehrom P 450 hatására metabolizáfódik és 
glutationnal konjugálódva méregtelenltödik. Súlyos 
túladagolás esetén ez utóbbi metabolit mennyisége 
emelkedik és májkárosodást okoz. 

Egyike azon kevés nemszteroid fájdalomcsil
lapítónak, mely bizonyítottan nem interferál a 
kumarinokkal végzett anticbagulans kezeléssel. 
e Hatóanyag 

500 mg paracetamolum pezsgótablettánként. 
e Javallat 

Fájdalom és/vagy lázZal járó állapotok tüneti 
kezelése. 
e Ellenjavallat 

Paracetamollal szembeni túlérzékenység. 
Kifejezett máj- és vesefunkciózavarok, glukóz-6-
foszfát-dehidrogenáz genetikai eredetű hiánya 
(tünet: haemolytikus anaemia). Túlzott vagy krónikus 
alkoholfogyasztás. Terhesség és szoptatás: Bár ter
atagen hatására nincsenek utalások, terhességben 
- kOlönösen annak 1. trimesterében- alkalmazása 
szigorú egyedi orvosi megfontolást igényel. Az 
adagolási lehetőleg alacsony szintre és egyszeri 
dózisrakell korlátozni. Ugyanez vonatkozik a szap
tatás idejére, mivel a paracetamol átjut az anya
tejbe. 
• Adagolás 

Felnőtteknek (15 éves kor felett): 1-2 tabletta 
naponta 1--3 alkalommal, teljes pohár vízben felold-
va. 

Gyermekeknek: 7-13 éves korban: %-1 tabletta, 
naponta 1-3 alkalommal, teljes pohár vízben felold
va.13-15 éves korban: 1 tabletta, napi 1--3 alkalom
mal, teljes pohár vízben feloldva. 

Testsúly szerinti napi adag 20-30 mg/ttkg. Az 
egyes adagok bevétele között legalább 4 órának 
kell eltelnie. 
e Mellékhatás 

Ritkán allergiás bőrreakciók, általában erythe
ma, urticaria formájában. Tellérzékenység eselén a 
kezelést azonnal abba kell hagyni. Nagyon ritkán a 
csontvelőt érintő, és pancytopeniával, leukocy-

topeniával, vagy thrombocytopeniával kísért 
allergiás reakció alakulhat ki. 

Rendkívül ritka esetekben szisztémás allergiás 
reakciókat,. mint asthma, _ szénanátha, orrnyálka
hártya·duzzadást írtak le, ugyancsak nem zárható ki 
egy átmeneÚJeg fellépő methaemoglobinaemia 
sem. 

Nagy adagban, főleg tartós alkalmazás során 
toxikus, igen nagy adagokban letális májkárosodást 
(irreverzibilis májszövet-necrosist) okozhat. Ennek 
korai tünetei: étvágytalanság, hányinger, hányás, 
izzadás, általános gyengeség, rossz közérzet 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az. egyidejűleg adott májenzim-indukáló gy6.gy
szerek (pl. barbiturát, antiepilepticumok, rif8mpicin) 
a toxikus metabolitok fokozott képzódését okozzák. 

A kl6ramfenikol eliminációs félidejét ötszörösére 
növ~lheti. A paracetamol -hosszantartó alkalmazás
kor az oralis anticoagUiánsok hatását fokozhatja, 
intermittáló adagolásban a hatás jelentéktelen · 

A metoklopramid fokozza a Paracetarn~ re
szorpcióját. Nagy adagban· az inzulin vércukor-
süllyesztő hatáSát csökkentheti. · 

Vastartalmú készítményekkel együttadva előse
gíti a Fe2+ reszorbe.álódó -képességét. 

Egyidejű alkoholfogyasztáS erősíti a paraceta
mol hepatotoxicitását. 
e Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mellett tanácsos alkalmazni. 

Máj- és vesekárosodás, továbbá hyperoXaluria 
eselén adagolása egyedi orvosi megfontolást igé-
nyel. / 

Az előírt adagot túllépni nem szabad. 
Sószegény vagy sómentes diéta eselén figye

lembe kell venni, hogy minden egyes Efferalgan 
500 mg pezsgőtabletta kb. 412,4 mg (azaz 17,9 
mEq vagy mM) nátriumot tartalmaz. 

Amennyiben a glomerulus filirátum kevesebb, 
mínt 1 O ml/perc, úgy a gyógyszer két bevétele kö
z ölt nem 4 órának, hanem legalább 8 órának kell el
telnie. 

Befolyásofhatja a laboratóriumi tesztek eredmé
nyét (a szérum húgysav-, a vér heparin-, teofiflin-, a 
vizelet aminosav-, továbbá az oxidáz-peroxidáz 
módszerrel végzett vércukor-értékeit). 

A terhesség első harmadában és szoptatás alatt 
adása megfontolandó. 

Túladagolás Minimális májkárosodás várható 
már 30 Jlg/ml plazmakoncentrációtól is, ha az 12 
órán át, vagy 120 Jlg/ml-tói. ha az 4 órán átfennáll. 

Tartós és/vagy túl magas adagok esetén a 
tünetek általában 24-48 órán belül alakulnak ki· 
hányinger, hányás, étvágytalanság, sápadtság, hasi 
fájdalom. Bár a pezsgőtabletta forma némileg 
mársékelheti a túladagolás veszélyét, a súlyos 
túladagolás (felnőttekben 10 g feletti mennyiség, 
gyermekben 150 mg/ttkg) májcytolysist és irreverzi-
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bilis necrosist okozhat, mely hepatocellularis 
comához, majd hai8Jhoz.vezethet. A bevételt követő 
12--48 órán belül emelkedik a májtranszamináz
laktátdehidrogenáz- és bi!irubinszint, megnyúlik ~ 
prothrombin-idó. 

SürgősSégi ellátás~ A beteget azonnal kórházba 
kell vinni. Azonnal gyotnormoSást kell végezni. 

Paracetamol mérgezésb.en antidotU!hKént a 
lehető leggytJrsabban intravénásan vagy per os N
acetilciszteint vagy metionint kell adni. 

Eltartás: száraz·, hűvös helyen. 
e Megjegyzés: 'ifi 
• Törzskönyvi. szám: K- 2308 

Fájdalomcsillapító, lázcsillapító. 
A C-vitamin ,számos oxidációs-redukciós sejt

folyamatban játszik- fontos sz ere pet. A paracetamol 
a gyomor-béltraktosból gyorsan, majdnem teljes 
mértékben felszfvódik. A testnedve.kben gyorsan 
eloszlik. Kevéssé kötódik a plazmafehérjékhez. A 
plazma-eliminációs felezési idó 2-2 % óra. A 
plazmában a koncentrációja éhgyomorra bevéve, 
20-30 perc után 20---30 J.lg{mL 

A májban metabolizálóPik. Két fő metabo!itja: 
60--80% glukuronidként, 20--30% szulfát konjugá
tumként, és kevesebb mint 5% változatlan formában 
ürül ki a vizeletteL Kis részben {kevesebb mint 4%
ban) citochrom P 450 hatására méregtelenftódik. 
Súlyos túladagolás eselén a metabolit mennyisége 
emelkedik és májkárosodást okoz. 
e Hatóanyag 

330 mg paracetamolum, 200 mg acidum ascor
bicum pezsgőtablettánként. 
• Javallat 

Fájdalom és/vagy lázzal járó állapotok tüneti 
kezelése. 
e Ellenjavallat 

Paracetamollal szembeni túlérzékenység. 'Kife
jezett máj- és vesefunkciózavarok, glukóz-6-foszfát
dehfdrog.enáz -genetikai_ eredetű hiánya {tünet; 
haemolyt1kus anaemia). Túlzott vagy krőnikus alko
holfogyasztás. 

Ves8kövesség, ha a C-vitamin napi adagja 1 g 
felett van. 

Terhesség és szoptatás: Bár teratogen hatására 
nincsenek utalások, terhességben - kOlönösen 
annak 1. trimesterében- alkalmazása szigorú egye
di orvosi megfontolást igényel. Az adagolási lehetó
leg alacsony szinten és egyszeri dózisra kell korlá
tozni. Ugyanez vonatkozik a szoptatás idejére, mivel 
a paracetamol átjut az anyatejbe. 



• Adagolás 
Felnőtteknek (15 éves kor felett): 1-2 tabletta, 

naponta 1-3 alkalommal, teljes pohár vízben felold~ 
va. Napi adagja a 9 tablettát nem haladhatja meg. 

Gyermekeknek: 7-13 éves korban: Yz--1 tabletta, 
naponta 1-3 alkalommal, teljes pohár vízben felold-
va. 

13-15 éves korban: 1-1 %tabletta, napi 1-3 
alkalommal, teljes pohár vízben feloldva. 

Testsúly szerinti javasolt napi adag a paraceta
molból 20--30 mg/ttkg. 

Az egyes adagok bevétele között legalább 4 
órának kell eltelnie. 
e Mellékhatás 

Ritkán allergiás bőrreakciók, általában erythe
ma, urticaria formájában. Túlérzékenység esetén a 
kezelést azonnal abba kell hagyni. 

A paracetamol nagyon ritkán a csontvelőt érin
tó, és pancytopeniával, leukocytopeniával, vagy 
thrombocytopeniával kísért allergiás reakciói 
válthat ki. 

Rendkívül ritka esetekben szisztémás allergiás 
reakciókat, mint asthma, szénanátha, orrnyálka
hártya-duzzadás! írtak le, ugyancsak nem zárható ki 
egy átmenetileg fellépő methaemoglobinaemia 
sem. 

Nagy adagban, főleg tartós alkalmazás során 
toxikus, igen nagy adagokban letális májkárosodást 
(irreverzibilis májszövet-necrosist) okozhat. Ennek 
korai tünetei: étvágytalanság, hányinger, hányás, 
izzadás, általános gyengeség, rossz közérzet A C
vitamin magas (1 g feletti) adagban elősegítheti az 
oxalát- és urátkőképződést, és haemolytikus 
anaemiát okozhat glukoz-6-foszfát-dehidrogenáz 
hiányban szenvedőknek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az egyidejűleg adott májenzim-indukáló gyágy
szerek {pl. barbiturát, antiepilepticumok, rifampicin) 
a toxikus metabolitok fokozott képződését okozzák. 

A kloramfenikol eliminációs félidejét ötszörösére 
növelheti. 

A paracetamol hosszantartó alkalmazáskor az 
oralis anticoagulánsok hatását fokozhatja, intermit
táló adagolásban a hatás jelentéktelen. 

A metoklopramid fokozza a paracetamol re
szorpcióját. 

Nagy adagban az inzulin vércukorsüllyesztő ha
tását csökkentheti. Vastartalmú készítményekkel 
együtt adva elősegíti a Fe2+ reszorbeálódó képes
ségét. Egyidejű alkoholfogyasztás erósíti a para~ 
cetarnol hepatotoxicitását. 
• Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mellett tanácsos alkalmazni. Kisgyerme
keknek - a tablettánkénti paracetamol-tartalom miatt 
- egész tabletta nem adható. Máj- és vesekároso
dás, továbbá hyperoxaluria eselén adagolása egye
di orvosi megfontolást igényel. 
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Az előírt adagot túllépni nem szabad. Sósze~ 
gény vagy sómentes diéta eselén figyelembe kell 
venni, hogy minden egyes Efferatgan C-vitamin 
pezsgőtabletta kb. 330 mg, azaz 14,3 mEq vagy 
mM nátriumot tartalmaz. 

Amennyiben a glomerulus filirátum kevesebb, 
mint 10 ml/perc, úgy a gyógyszer két bevétele kö
zött legalább 8 órának kell eltelnie. 

Befolyásofhatja a laboratóriumi tesztek eredmé
nyét (a szérum húgysav-, a vér heparin-, teofillin-, a 
vizelet aminosav~, továbbá az oxidáz-peroxidáz 
módszerrel végzett vércukor-értékeit), A terhesség 
első harmadában és szoptatás alatt adása megfon
tolandó. 

Túladagolás: minimális májkárosodás várható 
már 30 flg/ml plazmakoncentrációtól is, ha az 
12 órán át, vagy 120 flQ/ml-től, ha az 4 órán át fenn
áll. 

Tartós és/vagytúl magas adagok eselén a tüne
tek általában 24-48 órán belül alakulnak ki: hányin
ger, hányás, étvágytalanság, sápadtság, hasi fájda
lom. Bár a pezsgótabletta forma némileg mérsékel
heti a túladagolás veszélyét, a súlyos túladagolás 
(felnőttekben. 10 g feletti ffiennyiség, gyermekben 
150 mg/ttkg) májcytolysist és irreverzibilis necrosist 
okozhat, mely hepatocellularis comához, majd ha
lálhoz vezethet. 

A bevételt követő 12-48 órán belül emelkedik a 
transzamináz-, laktátdehidrogenáz- és bilirUbin
szint, megnyúlik a prothrombin-idő. 

Sürgősségi ellátás: A beteget azonnal kórházba 
kell vinni. 

Azonnal gyomormosás! kell végezni. 
Paracetamol mérgezésben antidotumként a le

hető leggyorsabban intravénásan vagy per os N
acetilciszteint vagy metionint kell adni. 

Eltartás: száraz, hűvös helyen. 
e Megjegyzés:· Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 2309 

1=1=1'1 l 
. 

A fluorametolon hatékony gyulladás elleni kor
tikoszteroid, mely gátolja az oedemaképzódést, a 
fibrin és kollagén lerakódás!, a kapilláris tágulatot, a 
leukocyták migrációját és a hegképződést. 
• Hatóanyag 

5 mg fluorometholonum, 0,20 mg benzalkonium 
klorid, 6,35 mg dinátrium-edetát, 70 mg polivinil
alkohol 5 ml steril, izotóniás vizes szuszpenzióban. 
e Javallat 

A szem nem-fertőzéses eredetű gyulladásai: 
akut és krónikus iritis, iridocyclitis, scleritis, episcle-

ritis, a conjunctivitis súlyos formái, keratitis, 
rezisztens allergiás állapotok és műtét utáni gyul
ladások. 
• Ellenjavallat 

Herpes Comeae superficialis, a szem baktériu
mcs fertőzései, a szaruhártya sérülései és fekélyes 
folyamatai, szúk és· nyitott zug ú glaucoma, a szem 
tuberculosisa, mycosisa. 
• Adagolás 

Napi 2-4-szer 1-2 cseppet az alsó áthajtás
ba cseppentení. A kezelés kezdetekor az első 

24-48 órában óránként 1~2 csepp cseppenthető a 
szembe. Használat előtt a készítmény felrázandó. 
e Mellékhatás 

Ritkán kellemetlen íz, a szem égő érzése. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Tartós kezelés eselén pl. krónikus szembetegsé
gek kezelésekor a szem havonkénti ellenőrzése 
szükséges. 

A szemcsepp felbontás után 1 hónapig használ
ható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (de feltétlenül 
+4°C felett kell tárolni). 
• Megjegyzés: + V.Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1409 

EFUDIX kenőcs (20 g) 
ROCHE kód: L01B-C02 

e Hatóanyag / 
1 g fluorouracilum 20 g o/v típusú zsíros alap

anyagú kenőcsben. 
e Javallat 

lnsolatios és öregkori keratosis, Bowen
betegség, egyszerű vagy multiplex felületi basalsej
tes carcinoma, sugárkárosodás következtében a 
bőrön jelentkező praemalignus elváltozások és felü
leti basalsejtes carcinoma. 

Spinaliomákra általában nem hat. 
• Ellenjavallat 

Terhesség. 5-fluorouracil-túlérzékenység. 
• Adagolás 

Öregkori vagy insolatios keratosisok kezelése
kor: naponta 1-2 alkalommal vékony rétegben kell 
az érintett felületre kenni, általában kötés alkalmazá
sa nélkül. Egyéb bórelváltozásokra, ill. a kéz keratc
sisos elváltozásaira naponta friss occlusiv kötés al
kalmazandó. 

Basalsejtes cardnomában a kezelést fekélyese
désig, egyéb laesiók esetén pedig az erasio jelent
kezéséig kell folytatni. A kezelés időtartama általá~ 
ban 3-4 hét, szükség esetén azonban hosszabb is 
lehet. 
• Mellékhatás 

A kezelt felület közelében az egészséges bőrön 
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pirosodás jelentkezhet, ami a kezelés befejezése 
után megszűnik. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Csak orvosi felügyelet me!lett alkalmazható. Az 
egyidőben kezelt bórfelület nagysága nem lépheti 
túl az 500 cm2 {kb. 23x23 cm). ·Nagyobb bór
felületeket egymást követően kell kezelni. 

A kenőcs nem kerülhet közvetlenül sem a 
nyálkahártyákra, sem a szembe. Alkalmazása után 
alapos kézmosás szükséges! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
8 Törzskönyvi szám: K - 841 

EGIFERÖN :l x'foad"oo!f}íE "" . 
······i~iiikció{1hrll&r.afup~H~ , ••... 
:;-JOx2ml) >:·<c•.r. · 

EGIFERON·3xlOOOOŐO'NE 
injek~iÓ(fop&iámp~Iíi..••······ 
+1ő~2ml) 

Az interferonok antivirális és antiproliferatív hatá
sú természetes anyagok. Antiproliferatív aktivitásuk 
mind ép, mind malignus sejteken kimutatható. A fe
hérvérsejtek termelte alfa-interferonok a "hairy cell" 
leukaemia elsődleges gyógyszerei, de alkalmazá
suk a krónikus myeloid leukaemiában (CML) is létjo
gosultságot nyert. 
e Hatóanyag 

1x106 NE, ill. 3x106 NE interferonum alpha (!iofi
lizált human leukocyta interferon), 1 mg human szé
rumfehérjék porampullánként Oldószeramp.: 2 ml 
aqua dest. pro in j. 
e Javallat 

Hajas sejtes (.hairy cell") leukaemia . 
Krónikus myeloid leukaemia nyugodt fázisában. 

Krónikus myeloid leukaemia accelerált fázisában 
cytostaticummal kombinálva. Krónikus myeloid 
leukaemia blastos transzformáció! követő - kom
binált cytostatikus kezeléssei elért - secunder nyu
godt fázisában. Rekombináns alfa-interferon neu
tralizáló· antitest jelenléte esetén, amennyiben a 
kezelés hatáscsökkenéssei jár. Hepatitis-C-vírus 
okozta krónikus aktív hepatitis-C, melynek legalább 
hat hónapos fennállását replikációra utaló vírus
serologiai markerek és májbiopsia igazolta. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Autoimmun betegség egyidejű fennállása. Dekom
penzált májcirrhosis. 



• Adagolás 
Az 1 ampulla 1x106 NE hatóanyagát minimum 

0,5 ml, ill. az 1 ampulla 3x106 NE hatóanyagát 1 ml 
aqua dest. pro injekcióban kell feloldani. 

Az injekció kizárólag intramusculárisan adható. 
Hajas sejtes leukaemiában: a dózis! a csontvelő 

összetétel.e, a perifériás vérképadatok és a 
~plenomegalia mértéke szerint kell megválasztani. 
Altalános adagolás a kezelés kezdetekor két hétig 
heti 5 napon át napi 1 millió NE, majd hetente 3-szar 
1 millió NE. Remissio eselén a gyakoriság és a 
dózis tovább csökkenthető (egyszeri adag 0,5 millió 
NE), ill. a kezelés- a beteg folyamatos ellenőrzése 
mellett - felfüggeszthető. 15 g/1 alatti thrombocy
taszám esetén a fenti kezdeti adag felét szabad 
beadni. 

A kezelést haematologiai centrumban, vagy an
nak irányításával kell végezni. 

Krónikus myeloid leukaemiában: Az optimális 
kezelési séma még nem ismert. Mind a kezelés 
időtartama, mind a dózis megállapítása egyedi 
megfontolást igényel, elsősorban a kezelés haté
konyságának és a beteg túróképességének figye
lembevételével. Általános szempont, hogy toleran
cia eselén a kezelés ideje min. 8 hét, de 12 hét 
után ajánlatos dönteni a kezelés folytatásáról, vagy 
felfüggesztéséről a kórkép alakulásának függvé
nyében. Javasolt a krónikus myeloid leukaemia 
nyugodt fázisában napi 3 millió NE (ha a beteg jól 
toleráljaa kezelést, a napi dózis- 3 millió NE/m2 -

ig megemelhetó) folyamatosan a haematolőgiai, ill 
cytogenetikai remissio e.léréséig, majd csökkent
hető, heti 2-3-szar 3 millió NE-re. A krónikus 
myeloid leukaemia accelerált fázisában napi 3 mil
lió NE/m2 adható folyamatosan cytostatikus szerrel 
kiegészítve. Rekombináns alfa-interferon neutrali
záló antitest jelenlétekor - amennyiben a kezelés 
hatáscsökkenéssei jár- naponta 3 millió NE. Ha a 
beteg tűrőképessége megengedi, az adag tovább 
emelhető. 

A kezelést haematologiai centrumban, vagy 
annak irányításával szabad végezni. 

Krónikus aktív C-vírushepatitisben: a kezdő 
adag heti 3-szor 2-3 millió NE. A GPT értékek nor
malizálódása után ez heti 3-szar 1 millió NE-re 
csökkenthető. Szükség eselén az előzőleg hatásos
nak bizonyult adagra vissza kell térni. A kezelés 
6 hónapig folytatandó. Elhagyás után az esetek egy 
részében relapsus léphet fel. Ha ez spontán nem 
javul, és a virus-vizsgálatok (HCV-PCR) és/vagy a 
rebiopsia szöveti aktivitást mutatnak, ú jabb 6 hóna
pos kezelés mérlegelendő. 

Egyidejű hepatitis D {régebbi nevén delta
agens) vagy HIV-pozitivitás eselén a kezelés 
indikációja, adagolása és időtartama speciális 
mérlegelést igényel. A kezelést hepatológiai sza
krendelésen vagy annak irányításával szabad 
végezni. 
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e Mellékhatás 
A kezelés kezdetén influenza-szerű tünetcso

port (láz, fejfájás, izomfájdalom) megjelenése gya
kori, ami szokványos antipyreticummal megszün
tethető, ill. megelőzhető. Ez a tünetegyüttes a keze
lés során -az adag csökkentése nélkül is- rheg
szúnhet. A be!e[Jek egy része enyhe izületi fájda
lomról panaszkodhat az injekció beadásának nap
ján, ami kezelést nem igényel és a napi aktivitást 
nem zavarja. 

Ritkán előfordul étvágytalanság, hányinger, há
nyás, helyi bőrreakció, paraesthesia, -viszketés, fá
radtságérzés, levertség, depressio, a transzamináz
szintek kisfokú emelkedése, a vérsejtszámok csök
kenése (granu!ocytopenia, thrombocytopenia). A 
mellékhatás reverzibilisek, a dózis csökkentése, ill. 
az adagolás felfüggesztése után 1-3 napon belül 
megszúnhetnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyes irodalmi adatok arra utalnak, hogy az in
terferonok gátolhatják a máj oxidációs aktivitását, 
így az ezúton metabolizálódó gyógyszerek (pl. anti
pirin, diafillin, sedativumok)_lebontását lassíthatják. 
• Figyelmeztetés 

1 ampulla hatóanyagát az 1 x 106 NE készltmény 
esetén minimum 0,5 ml, ill. a 3 x 106 NE készítmény 
eselén 1 ml aqua dest. pro injekcióban kell 
feloldani. 

Oldás után az injekciót azonnal fel kell hasz
nálni. 

18 éves életkor alatti betegnek, valamint terhes
ség és szapiatás időszakában történő alkalmazásá
ról elegendő adat nem áll rendelkezésre. 

Alkalmazásakor a beadás helyén bőrpír, fájdal
mas csomó keletkezhet, ezért célszerű a készít
ményt más-más helyre beadni. Allergiás anamnesis 
esetén fokozott megfigyelés szükséges. Súlyos 
szívbetegség, cerebrovascularis kórképek, psychi
atriai betegségek, nehezen egyensúlyban tartható 
diabetes me!litus eselén fokozott óvatosság szüksé
ges. 

A kezelés során subklinikus autoimmun beteg
ségek (pl. thyreoiditis) manifesztálódhatnak, tarvált 
depressio aktiválódhat. 

Eltartás: hűtőszekrényben, 4°C-on. 
e Megjegyzés: +V Sz 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3722 (1x106 NE) 

Tsz.: 3892 {3x1os NE) 

··EITE:!Iltűr>~'sm!lillra:z§~<2o>';soo;,l 
'pot~"_,,, ''t..+t'köcriN2~aAo2 

A psychotrap vegyületek csoportjába tartozó 
benzodiazepin-származék. Szünteti a félelemérze
tet, csökkenti az izomtónus!, a bélperisztaltikát. ln-

gerlékenységgel járó állapotokban nyugtató hatású, 
javítja a kedélyállapotot, a testi és szellemi teszült
ség oldásával megkönnyiti az elaivást Gátolja a he 
veny indulati reakciók kialakulását. Enyhe anticon
vulsiv, adrenolytikus, anticholering és antihisztamin 
hatása is van. 
• Hatóanyag 

5 mg chlordiazePoxidum drazsénként 
• Javallat 

Psychiatriai: szorongással kisért depressio 
ideges ingerlékenység, különféle neurosisok, idült 
alkoholizmus, ha!lutinatiók, hisztéria és téveszmék. 

Belgyógyászati: a tápcsatorna neurogen 
múködészavara, neurogen eredetú szíV~érrendszeri 
múködészavarok. 

Sebészeti: prae- és postoperativ szorongás, 
görcsös állapotok, fájdalmas izomgörcsök. 

Nőgyógyászat/: prae- és postmenstruatiós fe
szültség, climaxos panaszok. 

Gyermekgyógyászati: Egosystolés állapotok, 
visszamaradt fejlődés, ún. "nehéz gyermekek". Agyi 
eredetű spastikus állapotok. Little-kór. 

Bőrgyógyászati: pruritus ani, pruritus vulvae, 
urticaria, psoriasis tüneteinek enyhítése. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Hypercapnia. Hypoxia. Terhességben, kOlönö

sen annak első hónapjaiban csak rendkívül indokolt 
esetben adható! 
• Adagolás 

Individuális 
Felnőtteknek: a napi adag általában 20--40 mg 

(4-8 drazsé), amit 2-4 részletben kell bevenni. 
Közepes-súlyos fokú/feszültség okozta álmat

lanságban 10-20 mg (2-4 drazsé) elalvás előtt, 

egyszeri adagban. 
Psychiatriai kórképekben a kezdő adag 3-4 

részletre elosztva, napi 50 mg, ami súlyos esetek
ben még emelhető. 

Idős vagy legyengült betegeknek általában napi 
5-1 O mg adható. 

Gyermekeknek (6 éves kortól): 5-10 mg, szük
ség eselén 20-30 mg, több részletre elosztva. 
e Mellékhatás 

Fáradtság, aluszékonyság, zavartság, bizonyta
lan járás, légzési nehézségek, bőrkiütések, főleg 

idős és legyengült betegek esetében. A mel
lékhatás módosítás része dózisfüggő. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Neurolepticumokkal, antidepressánsokkal, 
nyugtatókkal, altatókkal, fájdalomcsillapítókkal 
együtt adva a központi nyugtató hatás foko
zódik. 
• Figyelmeztetés 

A drazsé! szélrágás nélkül, egészben, 
folyadékkal kell bevenni. 

Terhesség első szakaszában az előny/kockázat 
gondos mérlegelésével alkalmazható. 
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Szoptatás időszakában fokozott figyelmet kell 
fordítani a csecsemő megfigyelésére (aluszékony
ság, szopási gyengeség). 

Myasthenia gravisban szenvedő betegeknek -
figyelembe véve a fennálló izomgyengeséget - kü
lönös óvatossággal adható. 

Hosszantartó terápia esetén a vérképet és a 
májfunkeiét ellenőrizni kell. 

Nagy adagokban történő, hosszantartó'"á1kalma
zása hozzászokáshoz vezethet. 

A gyógyszer adásának hirtelen abbahagyása 
megvonási tüneteket idéz elő (nyugtalanság, izga
tottság, remegés, ritka esetben görcsök), ezért a 
gyógyszer adagját csak fokozatosan szabad csök
kenteni. 

Alkalmazásakor - egyénenként meghatározott 
ideig - járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel já
ró munkát végezni tilos, mivel a készítmény az 
adagtól, a kezelés időtartamától és az egyéni érzé
kenységtól függóen különböző mértékben módosít
ja a betegek reakciókészségét. 

Alkalmazásának illetve hatásának tartama alatt 
tilos szeszesitalt fogyasztani. A készítmény hatását 
az alkohol potenciálja. 

Túladagolás esetén (aluszékonyság, zavartság, 
coma, légzési depresszió, reflexhiány jelentkezése
kor) a beteg ellenőrzése, gyomormosás, a szokásos 
légzési és cardiovasculáris óvintézkedések, vala
mint rehídratio vagy pedig specifikus flumazenil 
{Anexate) terápia alkalmazása szükséges. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K - 616 

E~~~tAciN~I(Iati(4~~t' ... ·.··••· 
FU,~~~OLD ':.::-::-:','O ':O;';;'-)-:_':J!T,~:-~?(t:Mp2A:A2'3: 

Az indalecetsav-csoportba tartozó antiphlogis
ticum/antireumatícum, helyi alkalmazásra. 

Hatása a prosztaglandinszintézis gátlásán ala
pul. Az orálisan alkalmazott indometacinnal össze
hasonlítva, csak mintegy 1/5-e jut a szisztémás ke
ringésbe. A vérszint csúcsát alkalmazása után 4-8 
óra alatt éri el; kb. 1 0%-a 24 óra múlva is kimutatha
tó. Nagyobb részben a vesén át ürül. 
• Hatóanyag 

400 mg indometacinum 50 ml (40 g) oldat spray
ben. 
e Javallat 

Gyulladással, fájdalommal és duzzanattal járó 
degeneratív ízületi megbetegedések (térdízületek 
és kisizületek arthrosisa), lágyrészrheumatismus (ín
és ínhüvelygyulladás, fájdalmas periarthritis, az 



izmok és az izületi tok gyulladása), baleseti és 
sportsérülések {zúzódás, rándulás, húzódás). 
e Ellenjavallat 

lndometacinnal szembeni túlérzékenység. A ter
hesség valamint a szoptatás idején hosszabb ideig 
és nagy bórfelületen. Az oldat alkoholt tartalmaz, 
ezért el kell kerülni, hogy nyílt sebbe, nyálkahártyára 
vagy szembe jusson. 
• Adagolás 

Az oldatot naponta 3-5 alkalommal a börre per
metezzük, úgy, hogy a beteg területet befedje. A 
maximális napi dózis 25 ml Eimetadn oldat, ami 
200 mg indometacinnak felel meg. Más formában, 
egyidejűleg adott egyéb indometacinnal együtt sem 
haladhatja meg a napi összadag a 200 mg 
hatóanyagat 
• Mellékhatás 

A bőrön izgalmi reakciók jelentkezhetnek, mint 
pl. pír, viszketés, kiütés, esetleg ekzema, amik az 
alkalmazás megszakítása után megszünnek. 
e Figyelmeztetés 

Túladagolás, intoxicatio gyakorlatilag egyidejú
leg elővigyázatlanul alkalmazott egyéb oralis, rec
talis vagy parenteralis indometacin adagolása 
esetén fordulhat elő. Ennek tünetei: gastrointesti
nalis és központi idegrendszeri zavarok, gyomor- és 
bélrendszeri vérzés. Oralis bevétel esetén: gyomor
mosás, a víz- és elektrolitháztartás ellenőrzése és 
rendezése. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 15-25 °C között. 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 1630 

El.MEX fiuid.Oldat (SO ml; st:ltúnl) 

GABA 

Két olyan aminfluorid vizes, aromás oldatban le
vő 1% összfluoridtartalmú kombinációja, melynek 
affinitása kifejezetten nagy a fogzománcfelszínéhez. 
Gyorsan és intenzíven segíti a fluoridbeépülést, gá
tolja a bektériurnak kolonizációját, valamint a mikro
organizmusok savképződéssei járó anyagcseréjét 
Az Elmex oldat helyi alkalmazása után a fogzománc 
fluoridtartalma emelkedik. 

Kizárólag fogorvos alkalmazhatja. 
e Hatóanyag 

6,07 g olafiurum {=0,925% F-) és 0,5675 g 
dectaflurum {=0,075% F-) 50 ml vizes oldatban. 

Az 500 ml-es csomagolás 1 0-szeres hatóanyag
mennyiséget tartalmaz 
e Javallat 

Fogszuvasodás megelőzése helyi kezeléssel. 
Különösen veszélyeztetett fogzománc felületek 
{pl. részleges fogpótlások és fogszabályozó ké-
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szü!ékek alatt) intenzív fiuoridos kezelése. Csi
szolt és sawal kondicionál! zománctelszinek fluo
ridálása. 

Érzékeny dentinfelú!etek - szabaddá vált 
fognyaki feJszinek - deszenzibilizálása. 
• Ellenjavallat 

5 év alatti kor. Dentincsonkok és mélyen szuvas 
fogak. Szájnyálkahártya-túlérzékenység. 
• Adagolás 

Az oldat esetleges lenyelésének elkerülése 
érdekében a kezelés alatt a beteg ülő helyzetben 
legyen. Nyálszívót és vattatekercses izolálást 
feltétlenül alkalmazni kell. Az Elmex oldatot 
vattagombóccal kell a kezelendő felületre felvinni. 
2-3 perc kezelési idő után a beteg öbfítsen. A 
kezelés önállóan, vagy egyéb fogászati kezelések 
befejezéseként végezhető. A tömésszélek védelme 
a szekunder caries megelőzését is szolgálja. Az 
ecsetelés évente legalább kétszer ismételendő. Az 
alkalmazás előtt és után mért szérumfluorid-szintek 
között gyakorlatifag nincs különbség. 
• Mellékhatás 

Előírás szerinti alkalmazás esetén nem 
ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Ügyelni kell arra, hogy az oldat illetve maradéka 
túl hosszú ideig ne érintkezzen a szájnyálkahártyá
vaL 

Egész fogsorra kiterjedő Elmex oldatos kezelés 
esetén az alkalmazás napján fluorid tabletta nem 
vehető be. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
• Megjegyzés: + Or 
e Törzskönyvi szám: K- 1992 {50 ml); 

K- 1991 (500 ml) 

A szerves és szervetlen fluor vegyületeket tartal
mazó Elmex gél . ..a fogzománc remineralizációja 
útján növeli a caries-rezisztenciát és elősegíti az 
érzékeny fognyak deszenzibilizálását. 

Helyileg, a fog felszínén alkalmazott gél kon
centrált mennyiségben tartalmazza a fogszuvaso
dást aktívan gátló aminofluoridot. Alkalmazása ezért 
nem naponta, hanem csak hetente, vagy ritkábban 
szükséges. Gyorsan és hatékonyan segíti a fluorid 
beépülését a fogzománc ba. Ezt a periodikus hatást 
a fluorid tartalmú fogkrémek (pl. Elmex fogkrém) na
pi használata fenntartja ill. tovább erősíti. 
• Hatóanyag 

100 g - 1,25% összfluoridtartalmú - gélben: 
0,287 g dectaflurum (= 0,019% F·), 2,212 g natrium 
fiuoratum (= 1% F-), 3,032 g olafiurum (=0,231% F-). 

Konzerválószer: O, 150 g metil-p-hidroxi-ben
zoát. A 25 g-os tubus emennyiségek 114-ét, a 215 g
os tubus pedig 2, 15-szorosát tartalmazza. 
e Javallat 

Otthoni. alkalmazásra: Fogszuvasodás megelő
zése; kezdódó fogszuvasodás {fehér folt) kezelése; 
fognyaki érzékeny~ég deszenzibilizálása felnőttkor
ban és 5 éven túli gyermekkorban. 

Csoportos prophyfaxisra: Gyermekközösségek
ben caries profilaxisra csoportos szájhigiénés 
akciók keretében. 

Fogorvosi rendelőben: Fogszuvasodás megelő
zése helyi kezeléssel; különösen veszélyeztetett 
fogzománc felületek (pl. részleges fo"Qpótlások és 
fogszabályozó készülékek alatt) intenzív fiuoridos 
kezelés; etesiszolt és sawal kezelt. kondicionált zo
mánc lelszinek fluoridálása: érzékeny dentin
felületek deszenzibilizálása. 
e Ellenjavallat 

5 év alatti életkor. 
o Adagolás 

Fogkefe segítségéve!; kb. 1 cm "' kb. 0,5 g gél
csíkkaL (A szérumfluorid-szintet gyakorlatilag nem 
befolyásolja). Ecsetelés, impregnálás: kb. 1 g gélleL 

Applikátorral: 5-9 g gél mennyiséggel. 
(Az alkalmazás előtt és után mért szérumfluorid

szintek hasonló értékeket mutatnak, mint 1 mg fluo
ridot tartalmazó tabletta bevétele esetén. Kiürülése 
valamivel elhúzódóbb). 

Otthoni fogápo/ás: Hetente egyszeri alkalommal. 
A fogkelére kb. 1 cm gélcsíkot nyomva, a fogakat 
1-2 percig alaposan dörzsölni kell. A bedörzsölés 
módja megegyezik a helyesen végzett fogmosás 
szakaszaivaL A szájban ö'tszegyűlt maradékot a vé
gén ki kell köpni. Szükség esetén egy gyors, köny
nyú, nem kimosó öblítés megengedett. A bedörzsö
lést célszerű este, a hét azonos napján végezni. 

Gyermekek minden esetben felnőtt felügyeleté
vel használják! 

Heti kb. 1 cm gélcsík fogkefén történő alkalma
zása akkor is megengedett, ha az ívóvíz és/vagy a 
konyhasó fluorozott, vagy a gyermek fluorid tablettát 
szed. 

Csoportos prophylaxis:-··GYermekintézmények
ben a gél bedörzsölését csoportosan végezhetik a 
gyermekek felnőtt ellenőrzése mellett. 

A helyi szervezési lehetőségektól függően a 
javasolt gyakoriság: 

-iskolában havonta 1--4-szer 
- óvodás nagycsoportban havonta 1-2~szer. 
Fogorvosi rendelőben: Az Elmex gél felvihető 

vattagombóccal, ecsetelés formájában vagy kór
kefe segítségéve!. Gyors, könnyú öblítés megen
gedett. A kezelés évente 2-4 alkalommal ismétel
hető. 

Intenzív fluoridálás applikátorral: Az applikátor 
műanyagból vagy viaszból készült. a fog ívére for
mált Elmex-tartó kanál, amelybe annyi gél töltendő, 
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hogy az a felhelyezés után a fogkoronát éppen 
fedje. Nyálszívét alkalmazni kell! 

A kezelés alatt a beteg ülő helyzetben legyen. 
Az applikátort 3--5 perc után kell eltávolítani és a 
gélmaradékot kiöblíteni. 

Évente 2--4~szer ismételhető. 
e Mellékhatás 

Előírások szerinti alkalmazás esetén m~ll~khatás 
nem ismeretes. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Alkalmazása kerülendő nagyobb mennyiségű 
kalciumsók egyidejű adagolása esetén (esetleges 
hatáscsökkenés j. 
e Figyelmeztetés 

Ügyelni kell arra, hogy a gyermek lehetőleg ne 
nyelje le. Véletlen lenyelése nem okoz károsodást. 

Az Elmex gél hatása fokozódik, ha a rendszeres 
napi fogmosás ugyancsak fluorid tartalmú fogkrém
me! (pl. Elmex fogkrém) történik. 

Eltartás: a tubust szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
kupakkallefelé- hótól védve- kell tárolni. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K-1646 

A daganatok chemotherápiájában használatos 
sejtosztódást gátló biológiai alkilezőszer. Hatásme
chanizmusa a csoportra jellemző: a klórhasadással 
képződő etilén-imin gyűrű reagál a sejtfehérjékkel, 
nukleinsavakkaL Ennek eredménye a funkciógátlás, 
nukleinsavgátlás, kromoszómakárosítás, mitosisgát
lás. Elsősorban gyógyszerkombinációban haszná
latos. 
e Hatóanyag 

50 mg, ill. 250 mg mitolactolum tablettánként. 
e Javallat 

Laphám eredetű, főleg felső légúti és szájüregi 
carcinomák. Hörgő- és m"éhnyakcarcinomák bizo
nyos esetei, emlők bőrre lokalizált careinamája is. 
e Ellenjavallat 

Csontvelő-, vese- és májműködési elégtelenség. 
e Adagolás 

Folyamatos kezelésben a javasolt napi adag 
ttkg-onként 3-5 mg, ennek megfelelóen a napi adag 
50 ttkg-ra számítva legfeljebb 150--250 mg. Ezt az 
adagot addig adjuk, míg a leukocyták száma 
4x109/! felett és a thrombocyták száma 100x109/l 
felett van. Ha a leukocyták, ill. a thrombocyták 
száma ezen értékek alá csökken, az adagolást 
azonnal beszüntetjük. Újabb kezelés csak akkor 
kezdhető, ha a leukocyták és a thrombocyták 



száma legalább 10 napon át elfogadható. Egy 
kezelési sorozatban, megfelelő vérkép esetén, 
legalább 5000 mg-ot adagoljunk. 

Lökéskezelésben: a javasolt adag 5 naponként 
és ttkg-onként 8-1 o mg. Egy keze!ési sorozatban 
legfeljebb 5000--6000 mg adható abban az es~t
ben, ha a beteg jó erönléti állapotban van es 
vérképzőszervi eltérés nincs. Megfelelő vérkép 
esetén 4-6 hét szünet közbeiktatásával többször 
ismételhető. 

Kombinációs terápia: emlőrákban kombinálható 
c·1klofoszfamiddal, methotrexáttal, fluorouracillal, 
daunorubicinnel; ilyenkor az előírt adagok felét kell 

adni. 
e Mellékhatás 

Vérképzószervi károsodás, allergia, enyhe 

hányinger. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- kortikoszteroidokkal {gátolja a mellék-vese

kéreg müködését, stimulálja a tumorképzödést);
fenilbutazonnal {agranulocytosis veszélye; gátolja 
az oxidatív foszforiláció!, a tubuláris reabszorb
ciót, ill. szekréció!). Figyelmeztetés: Leukopenia 
vagy thrombopenia esetén transzfúziók ad~sa 
szCkséges, antibioticummal együtt. Az allergiás 
tüneteket anBhistaminok és prednizolon jól befo
lyásolják. 

Sugárkezeléssel együtt csak gyógyintézetben 
fekvő beteg esetében alkalmazható. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz: 3457 (50 mg tabletta); 
Tsz.: 3438 {250 mg tabletta) 

E:cőcC>M 0,1% kehőcs(1sfg; ~;Q,!! r 
1 E:Locc)M ll,i%1i..€rt. <is !!;':Jo,9> , , 
ELO~OM 0>1% oldát(30 1111) . ···.• .·. '' 

SCHERING PLOUGHIESSEXCHEiiiiE •... · .. ··,·.· i 
. . ATC: D07AC13 

A mamelazon furoát kortikoszteroid, mely gyulla
dást- és viszketés! csökkentő, valamint érszúkító 
hatása folytán külsóleg eredményesen alkalmazha
tó a szteroid kezelést igénylő d~rmatosisok terápiá-

jában. H 

A vizsgálatok szerint ép bórfelületen a kenocs 
alkalmazását követően 8 órával a hatóanyag 
o 7%-ban szívódott fel sZisztémásan, a többi 
gyógyszerforma esetében a felszívódás valószí
núleg még kisebb mértékú. A gyulladás és/vagy 
egyéb bárt érintő kóros folyamat. valamint az 
occlusiv kötésben történő alkalmazás növeli_ a 
percutan abszorpció!. 

• Hatóanyag 
0,0150 g mometazonum turaicum 15,0 g ke

nócsben: 0,0150 g mometazonum turaicum 15,0 g 
krémben; 0,0188 g mometazonum furoicum 20,0 ml 
oldatban. 
• Javallat 

Külsóleges kortikoszteroid kGzelést igénylő gyul
ladással és/vagy-pruritussal járó bórbetegségek (pl. 
psoriasis vulgaris, dermatitis atopica, irritáció 
és/vagy aliergia okozta kantakt dermatítis). 

Gyermekeknek 6 hónapos kortól (krém/kenócs): 
Atopikus dermatitis, allergiás kantakt dermatitis és 
kortikoszteroid-érzékeny dermalosisak rövid időtar
tamú kezelése. 
• Ellenjavallat 

A gyógyszerkészítményekkel szembeni túlérzé
kenység; rosacea; perimalis dermatitis; bakteriális, 
vírusos vagy gombás eredetú {főként a bőrt érintő) 
fertőzéses megbetegedések; 6 hónap alatti életkor. 
o Adagolás 

Kenőcs és krém: naponta egy alkalommal kell 
az érintett bórfelületet vékonyan bekenni. 

Oldat: naponta néhány cseppet kell a megbe
tegedett bórterületekre c$eppenteni és az ujjak 
begyével az érintett hajas fejb6rbe enyhén bedör

zsölni. 
A kezelés időtartama általában 3 hét. 

• Mellékhatás 
Az alkalmazás helyén a krémmel és az oldattal 

való kezelés során ritkán, kenács esetében pedig 
nagyon rit~án szúró, égető érzés, pruritus, bőrat
rophia, tolliculitis, akneszerú kiütések, hólyagképző
dés fordulhat elő. Más glukokortikoidokhoz hasonló
an a kezelés során hypertrichos"1s, lokális pigmentá
ció, perioralis dermatitis, allergiás kentakt dermati
tis, szekunder infectiók, striák és miliaria jelentkez
het, valamint a már fennálló betegségek tünetei 
megváltozhatnak. 

Szisztémás hatás csak nagy területen {a testfe
lület 20%-át meghaladó) és/vagy hosszú ideig tartó 
{több m·lnt 3 hét), esetleg occlus"1vforrnában történő 
alkalmazás eselén figyelhető meg. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás idején az elóny/kocká
zat szigorú mérlegelésével és csak kis mennyiség
ben, rövid ideig alkalmazható. Szoptatás idején ke
rülendő a mell területén történő alkalmazás. 

Gyermekek lokális kortikoszteroid-kezelésére a 
hatásos terápiát biztosító legkisebb mennyiségú 
hatóanyag alkalmazása indokolt. 
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2 éves kor alatti gyermekeken kevés tapasztalat 
áll rendelkezésre. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges catarac
ta, diabetes mellitus. glaucoma, tuberculosis ese
tén, valamint- főként gyermekek eselén a glukokor
tikoidok indukálta hypothalamus-hypo"physis-mel-

lékvese-tengely szupresszió és Cushing syndroma 
veszélye miatt - nagy, összefüggő testfelületek, az 
arc vagy Intertrigara hajlamos bőrfelületek kezelé
sekor. 

Kerülendő a hosszú ideig tartó és/vagy occlusiv 
kötésben történő alkalmazás, továbbá a kezelés 
hirtelen megszakí.tása. 

Eltartás: 2-30 .,C közölti hőmérsékleten. 
e Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4219 {kenőcs), 

OGYI-T.: 4220 (krém), OGYI-T.: 4221 {oldat) 

ELOHAST 6% infúzió 
(2so rlll; sllti.mll 

LEOPOLD ATC kód:' 805AA07 

Az Elohast 6% hídroxietil keményítő (HES) ható
anyaggal 200/0,60-0,66 izotóniás konyhasóoldat
ban, kolloidális plazmapótszer expander hatással. 
A hídroxietil keményítő intravasálls térfogatnövelő 
hatása a kolloidok vízmegkötő képességén alap
szik. Az Elohast a keringó vértérfogat növelését és a 
haemodilutiót részben a beadott oldat mennyiségé
vel, részben az oldat kolloidozmotikus nyomást nö
velő hatása folytán az intravasálls térbe beáramlott 
interstitiális folyadék által idézi elő. 

Az akut állapotok kezelésében a HES általlétre
hozott intravasalis térfogat növekedés a volumen 
pótlással, valamint a vérnyomás és keringés stabi
lizáló hatásával kedvez0en hat a haemodinamikára. 
Hosszabb távon tartós alkalmazása vérhígító 
hatásával csökkenti a vér viszkozitását, ami ked
\iezóen hat a vér áramlástani {reológiai) tulajdonsá
gaira. Mindkét alkalmazási formában megnő a 
makro- és mikrocirkuláció perfúziója és ezáltal javul 
a szövetek/sejtek oxigénellátása. 

A HES lebontása enzimatikus hasítás útján az al
fa-szérum amilázzal történik. A nagyobb molekulák 
lebomlanak a vesén átjutó kisebb töredékekre. A 
hasadástermékek részben az interstitialis folyadék
térbe, majd a szővetekbe jutnak, hogy ott rövid ide
ig a reticuloendotheliális-rendszerben {RES) elraktá
rozódjanak. 

Semmi sem utaJ arra, hogy ennek következtében 
funkció károsodás keletkezik a RES-ben. A későb
biek folyamán ezek a hasadástermékek ismét a vér
pályába kerülnek és további enzimatikus lebontás 
után a vesén át ürülnek. Glukózig terjedő lebontás 
ritkán következik be. A vizelettel 24 órán belül az 
infundált hídroxietil keményítő 36%-a, 72 órán belül 
50%-a választódik ki. 
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e Hatóanyag 
Palackonként 
Poli (0-2-hidroxietil) 

keményító 200/0,60-0.66 
(közepes molekulatömeg: kb 200000) 

Moláris szubsztitúció 0.6Q....0,66 
Nátrium·klorid 

Injekcióhoz való desztillált víz ad 
Elektrolit mmol-ban: 
No• 
CI
Ozmolarltás: 300 mOsmoVI 

250m! SOOml 

15g 30 g 

2,25 g 4,50g 

250 mt·, SOOml 

38.5 77 
38,5 77 

Kolloidozmotikus nyomás: kb. 35 cm Hp (kb. 25 Hgmm} 
pH-érték: 5,0-7,0 

e Javallat 
~ Hypovolaemia profilaxisa és terápiája, 

mútétekkel. sérülésekkel, égéssel, fertőzéssel kap
csolatos hypovolaemiás shock kezelése, periope
ratív vérnyomás és keringés stabifizáíása, 

- terápiás célú vérhígítás vérviszkozitási zava
rokban, valamint agyi és perifériás perfúziós zava
rokban {pl. agyinfarctusban, alsó végtagok elzáró
dásos betegségei esetén). 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység hídroxietil keményítővel szem
ben, súlyos keringési elégtelenség, tüdóoedema, 
veseelégtelenség aliguriával ill. anuriával, súlyos 
véralvadási zavarok (pl. afibrinogenaemia, haemor
rhagiás diathesis), hypervo!aemia, hyperhydratio, 
hypernatraemia. Allergiás hajlamú betegnek, 
égések és májbetegségek eselén fokozott 
óvatosság szükséges. 

Terhesség és szoptatás: kellő tapasztalat 
hiányában a haszon/kockázat arányt gondosan 
mérlegelni kell. 
e Adagolás 

!v. infúzióban 
Az első 10-20 ml lassan, a beteg gondos meg

figyelése mellett infundálandó, mivel az anaphylac
toid reakciók biztonsággal nem zárhatók ki. 

A keringés túlterhelésének veszélye fenyeget túl 
gyors adagolás és túl nagy adagok esetén. A napi 
adag és az infúziósebesség a vérveszteségtól és a 
haemokoncentrációtól függ. A volumenterápia 
keretében a haematokrit érték 30% felett maradjon. 

Napiadag 
Az átlagos napi adag 500 és 1 OOO ml között van. 
Maximális napi adagként 1 ,2 g hidroi<ietil 

keményítő! javasolnak ttkg-ként és naponként. Ez a 
mennyiség vitális indikáció mellett egy órán belül is 
beadható. 

Infúziósebesség 
Ha nem á/1 tenn életveszély: 500 ml Elohast 

infundálása legalább 30 percig tartson. 
Szeptikus shocknál vagy égési shocknáf: a ma

ximális infúziósebesség 0,6 g ttkg-ként és óránként. 
10 év alatti gyermekeknek: maximum 0,9 gittkg

ig javallt az adagolás óránként. 



Az optimális reológiai hatás elérése érdekében 
500 ml-t célszerű beadni 4-6 óra alatt. A gyógykeze
lés során a haematokrit 35% felett maradjon. 
e Mellékhatás 

Alkalomszerűen jelentkező enyhébb anaphilac
toid reakciók hányást. kisebb hőemelkedés!, ~i~e~
érzést, viszketés! és urticafiát submandibulans e: 
fültömirigy megnagyobbodás!, könnyú náthaszeru 
tüneteket, fejfájás!, izomfájdalmakat valamint az al
só végtagok peri!ériás oedemáit okozzák. 

Súlyos shock-tüneteket (bronchospasmus, lég
zés- és szívmegállás) eddig nem figyeltek meg, de 

nem zárhatók ki. 
Túlérzékenységi reakciók ese té n az infúzió! azon

nal meg kell szakítani és a szokásos szükségintézke
déseket meg kell kezdeni. {lásd Figyelmeztetés)._ 

A vérzési idő meghosszabbodásának lehetosé
gével számolni kell nagy adagú Elohast adagolás~
nál, s ugyanúgy a haematokrit hígulás okozta_e:e
sére ill. a plazmafehérje-koncentráció csökkenesere 

ügyelni kell. .. 
Az Elohast hatására alkalmilag felléphet tobb 

napig tartó szérum amiláz növekedés. Itt e~y ~ag~
molekulájú enzim-szubsztrát komplex képzo_desé:ol 
van szó, amelynek kiürülése a nagysága m1att ~es
leltetett. Ennek a hyperamilasaemiának nincs koros 

jelentősége. . 
Az ajánlott infúziósebesség és adagolás-maxi

mum figyelmen kívül hagyása eselén akut volumen
túlterhelés veszélye áll fenn. 

A nagy adagú hosszú időtartamú HES inf~zi~s 
oldatokkal végzett haemodilutiós terápia folyamao es 
befejezése után átmeneti viszketés! figyeltek meg. 
e Gyógyszerkölcsönhatás . 

A klinikai-kémiai vizsgálatokat befolyásolhatJa 
Nem szabad ellenőrizetlenül adagcini Elohast-et 
más gyógyszerekkel keverve, mivel nemcsak_ fizik~i
kémiai inkompatibllitás, hanem kölcsönhalasok 1s 

felléphetnek! 
o Figyelmeztetés , . 

Az extracelluláris térben fellépő folyadekh1ány 
nál gondoskodni kell a folyadékterek elektrolito!dat
tal való feltöltésérőL A folyadékforgalom és szerum 
ionogram ellenőrzése szükséges. 

Az adagolási irányelvek be nem tartása e~etén 
akut volumen túlterhelés veszélye áll fenn (mlnde
nekelött a kardiális és pulmonálisan már károsadott 

betegeknél). 
A HES infúzió aminoglikozid antibiotikumokkal 

egyidőben adagolva, azok nephrotoxicitását felerő
sltheti. 

Szükségintézkedések túlérzékenységi reakcióknál: 
1. bőrtünetek - antihisztaminok adagolása. 
2. nagyobb vérnyomáscsökkenés (90 H~mm 

systolés nyomás) és tachycardia- kortikoszteroidok 
adagolása, pl. Prednisolon iv. 

3. súlyos szövődmények, pl. shock, broncho
spasmus- adrenalin, nagy adag kortikaid adagolás. 

oXigén lélegeztetés és volumen feltöltés egy másik 
volumenpótló szerrel. 

4. légzés vagy szívleállás - cardio-pulmonális 
újraélesztés. 

Más gyógyszerrel való keveréskor és egyéb ma
nipulációnál a mikróbás fertőződés veszélyére 
ügyelni kell. 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni nem szabad! Csak sértellen pa
lackokban lévő, tiszta, legfeljebb gyengén opálos 
oldatokat szabad használni. 

E/tarthatóság: üvegpalack- 60 hónap; műanyag 
palack - 36 hónap 

Eltartás: szobahómérsékleten, 25°C alatt. 
e Megjegyzés: Or . , . 
e Törzskönyvi szám: K - 1679 (250 ml mfuz1ó) 

K- 1801 (500 ml infúzió) 

Steril, pirogénmentes zsíremulzió intravénás al
kalmazásra. Amikor orális úton nem biztosítható a 
szúkségletet kielégító tápanyag ellátás, alternatív le
hetőség a parenterális táplálás. Energiahordozó
ként szénhidrát-oldatok és zsíremulziók állnak ren
delkezésre. Az Elolipid olyan zsíremulzió amely a 
részecskék nagyságát, az elimináció kinetikáját és a 
szérum lipoprotein-lipázra kifejtett hatását tekintve a 
kiJomikronhoz nagyon hasonló (amely megfelel a 
tápzsírok fiziológiás transzportformájának). 

Az alkalmazott szájababolaj 85%-ban telítetlen 
zslrsavakat tartalmazó trigliceridekból áll, és döntő 
részben esszenciális zsírsavakat. linol-és linolénsa
vat tartalmaz. 

A zsíremulziókra jellemző a magas energiatar
talom (1 g zsír= 9,1 kcal ill. 37,7 kJ) kis volumen?e~. 
A zsíremulziók centrális és perifériás venan 
keresztül adagölhatók. A szérumból történő elimin~
ció igen gyors. Az infundált zsír a májban alakul at 
és bomlik le, végül energia termelése mellett szén
dioxiddá és vízzé alakul. 
e Hatóanyag 

Oleum sojae 
Leclthlnum ovi 
Glycerlnum 85% 
Acidum oleinicum 
Natrium hydroxydatum 
Aqua dest. pro. inj. 

Elolipid 
10% infúzió 
literenként 

100,0 g 
12,0 g 
25,0 g 
0,3 g 

0.039 
ad 1000,0 ml 

Elolipid 
20% infúzió 
literenkénl 

200,0 g 
12,0g 
25.0g 
0,3g 

0,03 g 
ad 1000,0 ml 

Ozmolaritá.s: 280 mOsm/1 280 mOsmJl 
Energlatartalom: 4600 kJ/1 (1100 kcaVI) 8400 kJ/l {2000 kcal/l) 
pH: 7,5--8,5 7,5--8,5 
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e Javallat 
Energia biztosítása és zsírsavak bevitele paren

terálls táplálás keretében. 
e Ellenjavallat 

Collapsus, shock, tisztázatlan eredetü coma, 
manifest arteriosclerosis, primer és secunder hyper
Jipoproteinaemia, zsíranyagcsere-zavar, zsfrembo
lia, haemorrhagiás diathesis, thrombosis, throm
bophlebitis, embolia, hepatitis, középsülyos és sú
lyos hepatopathia, acut pancreatitis és pancreas 
necrosis, lezajlott fertőzések és sepsis, reticuloen
dothelialis rendszer megbetegedései {pl. reticulo
haemoblastosis), Hodgkin-kór, lépdaganatok, dia
betes mellitus labilis anyagcsere állapottal, laclaci
dosis, hyperbilírubinaemia, hypokalaemia, hyper
hydratatiós állapotok, hypotoniás dehydratio, oJig
uria, anuria. 

Terhesség idején adása nem javasolt. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénás infúzióban adható. Az 
adagolás az individuális szükséglettől függ. 

Felnőtteknek 
Az átlagos napl adag 1 g zsír/ttkg (azaz 10 ml 

Elolipid 10% inf.!ttkg ill. 5 ml Elolipid 20% lnf./ttkg). 
Az adagolás! alacsony dózissal kell kezdeni. 
A maximális napi adag 2 g zsfr/ttkg. 
A lassú adagolási sebesség elengedhetetlen. 
Az intundá/ás kezdeti sebessége maximálisan 

0,05 g zsír/ttkg/óra lehet (azaz az Elolipid 10% infú
zióból 0,5 ml/ttkg/óra ill. az Elolipid 20% infúzióból 
0,25 ml/ttkg/óra,) majd 30 perc eltelte után az infúzió 
sebessége fokozatosan emelhető maximum O, 15 g 
zsír/ttkg/óra (azaz 1,5 ml/ttkg/óra Elolipid 10% inf. ill. 
0,75 ml!ttkg/óra Elolipid 26% inf.) értékre_ 

Csecsemőknek és gyermekeknek 
Csecsemők és gyermekek esszeneiálls zsír

savszükséglete ill. pozitív energiamér[ege általában 
1 g zsír/ttkg/nap (azaz 10 ml Elolipid 10% inf./ttkg/nap 
ill. 5 ml Elolipid 20% inf./ttkg/nap ). 

Az adagolási alacsony dózissal kell kezdeni. 
Az ajánlott kezdeti adag 0,5 g zsír/ttkg/nap 

(azaz 5 ml Elolipid 10% inf./ttkg/nap ill. 2,5 ml 
Elolipid 20% inf./ttkg/nap). 

A maximális adag 2 g zsírtttkg/nap (azaz 20 ml 
Elolipid 10% inf./ttkg/nap ill. 10 ml Elolipid 20% 
inf./ttkg/nap). -

A lassú adagolási sebesség elengedhetetlen. 
Az adagolás kezdetén az intundá/ás sebessége 
0,03--0,04 g zsír/ttkg/óra. Az infúzió sebességél 

csak fokozatosan szabad emelni 30 perc eltelte 
után, és az lehetőleg ne haladja meg a maximális 
O, 1 g zsír/ttkg/óra értéket. 

Aminosav és/vagy szénhidrát infúziókkal egyi
dejűleg csak elkülönített infúziós rendszeren ill. nem 
ugyanazon vénán át adható. Ha klinikai orvosi meg
gondolások alapján két aidatot egy vénán (bypass, 
Y-csatlakozó) keresztül kell adagolni, az oldatok 
kompatibilitásáról feltétlenül meg kell győződni. 
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e Mellékhatás 
Az első 500 m! infundálása alatt is felléphet 

enyhe hőemelkedés, változó hideg- és for
róságérzés, hidegrázás, kipirulás, cyanosis, 
légszomj, étvágytalanság, émelygés, hányás, fej-, 
hát-, mellkas-, derék- és csontfájdalmak !!yen 
tünetek fellépése eselén a kezelést abba kell hagy
ni. Az individuális anyagcsereállapottól fQggóen -
genelikai Ükok vagy elóző betegségeik miatt- eltérő 
gyorsasággal túltelítődési syndroma (overloading 
syndrome) léphet fel a következő tünetekkel: 
hepatomega!ia sárgasággal vagy anélkül. egyes 
véralvadási faktorok megváltozása ilL fogyása 
{vérzési idé, alvadási idó, prothrombinidő, thrombo
cytaszám és mások), sptenomegalia, anaemia, 
leukopenia, thrombocytopenia, vérzési hajlam és 
vérzések, patológiás májfunkció-értékek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az Elolipid 10% és 20% infúziót nem szabad 
elektrolit-koncentrátumok, alkoholtartalmú gyágy
szerek és egyéb gyógyszerek vivőoldataként hasz
nálni. Tilos más infúziós oldatokkal ellenőrizetlenül 
keverve beadni, rnert a zsíremulzió stabilitása meg
változhat és infundáláskor nagyobb zsírcseppek ke
rülhetnek az érpályába. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdését követő 24 órán belül, 
valamint meghatározott időközönként ellenőrizni kell 
a szérum koleszterin-, triglicerid-, vércukorszintet, a 
szérum ionogramot, a folyadék- és sav-bázis ház
tartást valamint a vérképet. 

A kumulatlv lipaemia elkerülése végett a szérum 
elearance-t naponként kell ellenőrizni. Az 
ellenőrzés módja a következő: éhgyomri vérmintát 
kell venni, és a mintát minimum 1200-1500 
percenkénti fordulattal centrifugálni. Ha a plazma 
tejszerú vagy erősen opafeszkál, aznap nem 
szabad zsíremulziót bevinni. A további eljárást a 24 
óra múlva megismételt vizsgálat dönti el. Hosszabb 
kezelésnél ajánlatos a májfunkciók ellenőrzése. A 
transzaminázok, alkalikus foszfatáz és bilirubin 
növekedése 6-·8 hetes infundálási időtartam után 
jelentkezhet. A zsíremulzió adásának abba
hagyását követően ezek az értékek fokozatosan 
normalizáfódnak. 

Zsíremulzió önmagában történő adagolásánál 
metabolikus acidosis léphet fel, ami szénhidrátolda
tok vagy szénhidráttartalmú aminosavoldatok egy
idejű infundálásával elkerülhető. 

Más gyógyszerekkel történő keverés vagy 
egyéb manipulációk esetén fertőzés veszélye áll 
fenn. 

Szoptatás időszakában alkalmazása ritka, de 
nem ellenjavallt 

Gyermekeknek történő alkalmazásakor minden 
körűlmények között kerülni kell a gyors és nagy 
dózisban történő adagolási. 

Használat előtt felrázandó! 



Csak szabahőmérsékletű zsíremulziót szabad 
infundálni. 

Kizárólag homogén, sértetlen palackban levő 
emulzió alkalmazható. A megbontott infúziós oldatot 
félretenni és késöbb felhasználni nem szabad! A 
gyógyszert csak a csomagalásan feltüntetett lejárati 
időn belül szabad alkalmazni. 

Eltartás. Fénytől védve, 4-25 °C közötti 
hőmérsékleten (max. 25°C) tárolandó. Fagytól óvni 
kell. 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 2077 (10%); K- 2078 
(20% 100 ml); K - 2079 (20% 250 ml); K - 2080 
(20% 500 ml) 

ELTROXIN 50 1'9 tabletta (100x) · . 
ELTROXIN 100 1'9 tabletta (100x) 

GLAXO . ATC kód: H03AA01 
. . 

• Hatóanyag 
50 ).IQ illetőleg 1 OD ).IQ thyroxinum na tricum 

tablettánkénl. 
e Javallat 

Hypothyreosis. 
e Ellenjavallat 

Thyreotoxicosis. A készítmény összetevői iránti 
túlérzékenység. 
e Adagolás 

Felnőtteknek a szokásos kezdő adag napi 
S0-100 J.lg reggeli előtt. 3-4 hetes időközönként az 
adag 50 ).lg-mal fokozatosan növelhető, míg az 
anyagcsere tartós egyensúlya kialakul; ehhez napi 
100-200 ).lg adagra lehet szükség. 50 évesnél 
idős"ebb betegeknek nem javallt a napi 50 ).lQ-nál 
nagyobb kezdő adag. Szívbetegség esetén javallt a 
napi 25 ).lQ vagy a másnaponkénti 50 ).lg adag. A 
napi adag 4 hetes időközönként 25 ).lg-mal növel
hető. 

Fiatalabb betegeknél és ha szívbetegség nem 
áll fenn, kb. 70-160 nmol/1 szérum tiroxin (T 4) szint 
vagy 5 milli E/l-nél kisebb szérum TSH szint elérése 
a cél. 50 évesnél idősebb betegek és/vagy szív
betegek esetében az adagolási helyesebb a klinikai 
válaszhoz, mint a szérumszinthez igazítani. 

A kezelés megkezdése előtt ajánlatos EKG-t 
készíteni, mert a hypothyreosis és az ischaemia 
okozta EKG elváltozások összetéveszthetők. Ha túl 
gyors az anyagcserefokozódás - és hasmenést, 
izgatottságot, gyors érverést álmatlanságot, 
remegést, valamint latens myocardialis ischaemia 
eselén néha anginás fájdalmat okozna - az adagot 
csökkenteni kell, vagy a gyógyszert néhány napra ki 
kell hagyni, majd kisebb adagban kell folytatni a 
kezelést. 

Kretenizmusban és juvenilis myxoedemában: 

toxikus hatást tartósan nem okozó legnagyobb 
adag adandó, amit a klinikai válasz erőssége és 
megfelelő pajzsmirigyfunkciós teszt határoz meg. 
Ennek klinikai jele a normális pulzusszám, a hasme
nés és székszarulés hiánya. Újszülöttkori hypothyre
osisban a kezelés ellenére .a thyreotropin szint ma
gas maradhat az első évben a hypothalamus
hypophysis rendszer beállásáig. Kretén csecsemők 
szokásos kezdő adagja napi 25 1-1g, melyet 2-4 he
tes időszakok után 25 1-19-mal lehet emelni a hor
monparaméterek tükrében kár enyhe toxikus tüne
tek megjelenéséig, az adagot ezután csökkenteni 
kell. Ugyanez az adagolás juvenilis myxoede
mában, az egy évnél idősebb gyermekeknél azon
ban ez esetben a kezdőadag 2,5-5 ).!Qittkg/nap 
lehet. 
e Mellékhatás 

Anginás fájdalom, ritmuszavar, palpitatio, vázi
zomgörcsök, tachycardia, hasmenés, hányás, re
megés, ingerlékenység, nyugtalanság, álmatlan
ság, fejfájás, kipirulás, verejtékezés, nagymértékű 
fogyás, gyengeség. 
e Gyógyszerkölcsönhat~s 

A tlroxin változtathatja a digitálisz, növelheti a 
fenitoin és a sympathomimeticumok hatását 

Szívglikozidok adagjának módosítása szük
ségessé válhat. 

Görcsgátló terápia {karbamazepin) bevezetése 
vagy megszak!tása megváltoztathatja a tiroxin
igényt, mivel leszoríthatják kötését a plazmafehér
jékról és növelhetik a hormonmetabolizmust. 

A tiroxin növeli a receptorok catecholamin érzé
kenységét, így felgyorsul a triciklusos antide
presszánsokra adott válasz. A kolesztiramin csök
kenti a tiroxin gastrointestinalis felszívódását, így a 
két gyógyszer bevétele kózött ajánlatos öt óra szü
netet tartani. 

Orális fogamzásgátlók szedése a pajzsmirigy
hormon adagjának növelését teheti szükségessé, a 
fehérjekötődés fokozódása miatt. 

A tiroxin fokozza az anticoagulansok hatását, 
ami szükségessé teheti az anticoagulans adagjá
nak csökkentését. 

Számos gyógyszer befolyásolhatja a pajzsmi
rigyfunkciós tesztel, amit figyelembe kell venni a 
tiroxinterápia monitorozásánál. 
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• Figyelmeztetés 
50 ).lg-nál kisebb adagok esetén más, 25 ).lg-os 

1-tiroxin tartalmú készítmény alkalmazása javallt. 
Terhesség: az eddigi megfigyelések szerint 

megfelelő adagú tiroxin szedése a terhességet és a 
fogamzóképességet nem befolyásolja. Az anya 
hypo- vagy hyperthyreosisa kedvezőtlen hatással 
lehet a magzatra. A tiroxin k1s koncentrációban 
kiválasztódik az anyatejbe, ami elfedheti az újszülött 
hypothyreosisát. 

Csökkent hypophysis múködés vagy más mel-

lékveseelégtelenség re hajlamosító ok esetén a tiro
xinkezelés kedvezőtlen hatást okozhat, ezért aján
latos ilyenkor a tiroxin adása előtt kortikoszteroid 
kezelést megkezdeni 

Szívelégtelenség tünetei, szívinfarctusra utaló 
EKG elváltozás, ischaemia, diabetes mel!itus vagy 
diabetes inslpidus .fennállása eselén és idősebbek
nél a tiroxin kezelést különösen óvatosan kell végez
ni. 

A tiroxin növeli a vércukorszintet. ami megvál
toztathatja az antidiabeticumokat szedő betegek 
cukorháztartását 

T ú/adagolás: a gyógyszer bevétele után néhány 
órán belül gyomormosás vagy hánytatás javallt. A 
mallékhatás növekedésén kívül az alábbi toneteket 
okozhatja: izgatottság, zavartság, ingerlékenység, 
hyperaktivitás, fejfájás, izzadás, mydriasis, tachyp
noe, láz, megnövekedett bélmozgás és görcsök. A 
hyperthyreosis klinikai jelei akár öt nap késéssel is 
jelentkezhetnek. Tüneti kezelést kell végezni, felnőt
teknél a tachycardiát hatóránként adott 40 mg pro
pranolailal lehet befolyásolni, az egyéb tüneteket 
diazepammal és/vagy chlorpromazinnal. 

100 ).lg tiroxin hatása 20-30 ).lQ liotironinéval 
egyenértékű. 

Eltartás: fénytól védve, szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1470 (50 ).lg tabletta); 

K- 1471 {100 ).lQ tabletta) 

ENAP .. ·S·.tabletta (20x) 
EN)>.P10tablétta}2.0~) 
ENAP 20 .tabletta (20xj. 

KRKA 

Az enalapril szarkezetileg két aminosavnak az L
alaninnak és az L-prolinnak szulfhidril csoport 
nélküli származéka. A szarvezetben enalaprilatra 
hidrolizálódik, amely specifikusan és tartósan gátol
ja az angiotensin konvertáló enzimet (ACE). Az ACE 
az angiotensin l-et alakítja át angiotensin 11-vé, és 
lebontja a kinineket ideértve a bradykinint is. 
Orálisan adva az enalaprij 60%-a szivódik fel. Az 
enalaprilat a szérum csúcskoncentrációt az 
enalapril bevétele után 3-4 órával éri el. 4 napos 
kezelés után az enalapril-enalaprilat átalakulás 
féléletideje 11 óra körül stabilizálódik. Az Enap 
adható önmagában, de más vérnyomáscsökken
tőkkel, elsősorban vizelethajtókkal együtt is. 
e Hatóanyag 

5 mg, 10 mg, 20 mg enalaprilium maleinicum 
tablettánként. 
• Javallat 

Essentialis hypertonia valamennyi súlyassági 
foka, renovascularis hypertonia, congestiv szív
elégtelenség adjuváns kezelése. 
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e Ellenjavallat 
A készítménnyel szembeni túlérzékenység 

előzetes ACE gátló kezelés okozta angioneurotikus 
oedema, aortastenosis. 

Terhesség és szoptatás. 
Gyermekkorban történő alkalmazására nincs 

tapasztalat. 
e Adagolás 

Az adagolási egyénileg kell beá.llft8.ni. 
Szokásos adagja naponta 10-20 mg, egyszeri 

adagban, vagy két részre osztva. Maximális napi 
adagja 80 mg. 

Hypertonia 
Enyhe essentialis hypertoniában a kezdeti adag 

napi egyszer 10 mg, a hypertonia súlyosabb 
fokában napi 20 mg. A szokásos fenntartó adag 
napi 20 mg, 

Renovascularis hypertoniában a kezd6 adag 
5 mg vagy kevesebb. Később az adagot foko
zatosan növeini kell. A szokásos fenntartó adagja 
napi 20 mg . 

A hypertoniás betegek diuretikus kezelését 
legalább 2-3 nappal az Enap kezelés megk8zdése 
elölt lehetőség szerint abba kell hagyni, ellenkezö 
esetben megnő a tíypotonia kockázata. Egyidejűleg 
diureticummal kezelt betegeknek alacsonyabb 
kezdö Enap adag javasolt. 

Pangásos szívelégte!enségben szenvedó bete
gek kezdő adagja 2,5 mg vagy kevesebb. A szaká
sos fenntartó adag napi 10-20 mg egyszeri vagy 
osztott adagban, amit fokozatos emeléssel, vérnyo
más ellenőrzés mellett kell elérni. Néha 2-4 hetet is 
igénybe vesz a fenntartó adag beállítása. A kezelés 
előtt, valamint a kezelés megkezdése után ellenóriz
ni kell a vérnyomást és a vesemúködést, mivel 
hypotonia és ritkábban következményes vese
funkció romlás alakulhat ki. A szérum K+ szintjét is 
ellenőrizni kell. Az Enap kezelés megkezdése elót! a 
vizelethajták adagját csökkenteni kell. Szívelégte
lenségben az Enap kiegészítő kezelésként alkal
mazható. A digitalis glycosidok és diureticumok 
me! lett. 

Veseelégtelei1ségben alacsony kezdő adag ja
vasolt, és a fenntartó adagok "közötti időt növeini 
és/vagy az adagolási csökkenteni kell. ' 

Kreatinin clearance (ml/perc) 

< 80 > 30 ml/perc 

< 30 > 1 O ml/perc 

< 10 ml/perc 

Kezdő adag (mg/nap) 

5-10mg/nap 

2,5-5 mg/nap 
2,5 mg a dialysis napján 

Az enalapril dialysissei eliminálódik. Azokon a 
napokon, amikor a beteget nem dialysálják, az 
adagot a vérnyomástól függően kell megállapítani. 
• Mellékhatás 

Rendszerint enyhék és átmenetiek, és nem te~ 
szik szükségessé a kezelés felfüggesztését. Előfor
dulhat szédülés, fejfájás, ritkán fáradtság és gyen-



geség, ritkábban vérnyomásesés, orthostatlkus 
hypotonia, syncope, hányinger, hasmenés, izom
görcsök, köhögés, valamint kiütés. Néha veseelég
telenség, olyguria. Túlérzékenységi reakcióként 
angioneurotikus oedema. arc-, ajak-, nyelv-, gége
fedö- és/vagy gége- valamint végtag oedema je
lentkezhet. Ilyenkor az Enap adagelását azonnal 
abba kelt hagyni, és supportiv kezelést kell alkal
mazni. 

Ritkán előfordulhat a karbamid- és kreatinin szé
rum- szint reverzibilis emelkedése, fáként egyidejú
leg diuretlcumot szedő vagy vesekárosadott bete
gekben. A májenzimek és/vagy a szérum bilirubin
szint is emelkedhet. Hyperkalaemia és hyponatrae
mia is előfordulhat. 

Nagyon ritka meflékhatás 
Cardiovascularis: a nagymértékű vérnyomás

csökkenés következtében: tachycardia, palpitatio, 
ritmuszavarok, angina pectoris, szívinfarktus, cereb
rovascularis insultus. 

Légzőrendszeri: bronchitis, köhögés, bron
chospasmus, légszomj, sinusitis, rhinitis. 

Gastrointestinalis: szájszárazság, glossitis, ét
vágytalanság, hányás és hasmenés, székrekedés, 
pancreatitis, ileus_{egyes esetek). 

Májfunkciózavarok: hepatitis, icterus {egyes 
esetek). 

Idegrendszer: depressio, zavartság, álmat
lanság. 

Bőr: psoriasiform exanthema, urticaria, pruritus 
(túlérzékenységi reakciók), súlyos bárkiütések pl. 
erythema multiforme, fényérzékenység, hajhullás. 

Vérképzőrendszeri: vérképváltozások {pl. 
thrombopenia, leukopenia, anaemia, egyes esetben 
agranulocytosis). 

Urogenitalis: egyes esetekben proteinuria. 
Túlérzékenységi reakciók: bőrreakciók, láz, 

izom-, izületi fájdalom, vasculitis, antinuklearis 
antitest pozitivitás, eosinophilia. 

Egyéb: homályos látás, egyensúlyzavar, 
fülzúgás, impotentia, ízérzékelés változás. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
~ más vérnyomás csökkentökkel {a hatás 

összeadódik}; 
- lithiummal {a Li kiválasztása meghosszab

bodik, gyakori szérum Li szint ellenőrzés szük
séges); 

- narkoticumokkal {vérnyomáscsökkenés erő

södik); 
~ alkohollal {alkohol hatás növekedés). 
Együttadása lehetőleg kerülendő: spironolak

tont. triamterent vagy amiloridot tartalmazó készít
ményekkel {a szérum K+ szint jelentősen 

megemelkedhet) különösen elégtelen vesefunkciójú 
betegeknél, ezért csak szérum-kálium szint gyakori 
el!enörzése mellett adhaták együtt. 
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e Figyelmeztetés 
Hypertoniás betegeken előfordulhat hypotonia, 

különösen hypovolaemiás állapotokban, mint 
diuretikus kezelés, sómentes diéta, hányás, has
menés, vagy dialysis után. Gyakrabban jelentkezik 
hypotonia hyponatraemiával szövödő súlyos 
szívelégtelenségben, erélyes diuretikus kezelést 
követően, vagy károsadott vesefunkció esetén. 
Hypotonia esetén a beteget le kell fektetni, a plaz
ma-volument pótolni kell; a betegnek per os sóolda
tot. vagy intravénásan fiziológiás oldatot kell adni. 
Ha a vérnyomás normalizálódott, a kezelést folytat
ni lehet. 

Ischaemiás szívbetegek és cerebrovascularis 
betegek kezelését orvosi felügyelet mellett kell 
megkezdeni és szaros megfigyelés alatt folytatni, 
mert nagymértékű vérnyomásesést, myocardialis 
infarktus! vagy cerebrovascularis insultust 
okozhat. 

Sebészeli beavatkozások esetén, ill. hypoten
sio! okozó narkoticum alkalmazásakor az enalapril 
gátolja a kompenzatorikus renin felszabadulást kö
vető másodiagos angiotenzin !l képzódését. Ha a 
vérnyomásesés az elóbb_i mechanizmus következ, 
ménye, a vérvolumen nö\lelésre folyadékpótlás 
ajánlott. 

Károsadott vesefunkciójú betegekben növeked
het a szérum kálium koncentráció. Enap és kálium
megtakarító diureticumok együttes adása ezért nem 
ajánlott, vagy csak a szérum kálium-szint rendsze
res ellenőrzése mellett. Mivel esetleges agranulocy
tosis veszélye egyértelműen nem zárható ki, ezért 
rendszeresen vérkép ellenőrzés javasolt. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 15--25 °C között, 
fénytől. nedvességtól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 2081 {5 tabletta); K -
2082 {10 tabletta); K ~ 2083 (20 tabletta) 

e Hatóanyag 
9,3 g acidum iodoxamicum {30 ml) ampul

lánként (183 mg 1/ml). 
• Javallat 

!v. cholecystographia és cholangiographia, 
infúziós cho\egraphia. 
• Ellenjavallat 

Waldenström-féle paraproteinaemia, myeloma 
multiplex, valamint súlyos máj- vagy veseelégtelen
ség. Jódérzékenység. 
• Adagolás 

FelnOtteknek ampulla, gyermekeknek 
áltatában 0,5-1 ,O ml/ttkg. 

. A bet~g előkészítése. Előző este könnyű diéta 
es hashajtás. A készítményt testhómérsékletre fel 
kell melegí~eni, és iv. a fekvő helyzetben levő beteg
nek beadru. ~avallott beadási idCítartam 5-10 perc. 
~-z epeutak:ol a beadás .utáni 60-90 perc közölti 
ron~genfelveteJ készítése a legjobb. Az intrahe
~atlk~s_epevezelékek jobb megfigyelésére a bead-
as utan1 30-40 perccel is kelJ felvételt készíteni. Az 
epehólyag az adagolás után 90 perc elteltével ábrá
zolh~tó a !~jobban. Közepes fokú májkárosodás 
eseten, tovabbá a jobb ábrázolás érdekében iv 
infúzióként is alkalmazható. Az iv. infúzió beadásá~ 
nak időtartama 20-60 perc. 
• Mellékhatás ·-

Anaphylactoid vagy shockszerű manifesztá
ciók, hán~i~~er, hányás, kiterjedt erythema, hóhul
lámok, _feJfajas_. k_oriza, gégeoedema, láz, izzadás, 
asthen1a._ szedülés, sápadtság, dyspnoe és 
hypotenSIO. 
• Figyelmeztetés 

, A per o_s kontrasztanyagos vizsgálat sikerteleo
sege eseten, 3-4 nappal késöbb alapos meg
fo.ntol_á:> után alkalmazható. Cardiovascularis, 
h_ugyutl, hepatobiliáris megbetegedés eselén a 
VIZsgálat különös megfontolást igényel. A kontraszt
anyag más gyógyszerrel együtt nem adható. 
Alkalmazását k_övetően a jódfelvétel 8~10 hétig 
{néh~. tovább IS) csökkent lehet, a pajzsmirigy 
funkc1~ vizsgálata ilyenkor nem értékelhető. Az 
aflerg1as reakciók lokalizáció szerinti tünetei és az 
aktuális teendők: 

Tünetek és teendők: 

Súlyassági 
fok és 
lokalizáció 

L bór 

lJ. keringés 

légzés 
gyomor-bél 
rendszer 

lll. keringés 
simaizomzat 

Tünetek / Kezelés 

fiush. urticaria A bórjelenségek általában 
megszúnnek, ha abba
hagyják a kontrasztanyag 
beadását, ellenkező 
esetben an!lhlsztaminok 
adhatók 

a pulzusszapo
rulat több. rnint 
20/perc, a vér
nyomáscsök
kenés több 
mint 20 Hgmm, 
dispnoe, hány
inger, hányás 

shock 
spasmus 
(bronchus 
és uterus) 

antihisziaminok meiJett 
kortikoszteroidok. pl. 
100 mg prednizolon 
adandó iv. 

1. azonnal 0,05--0.1 epinef
frin iv. (1. amp. Tonagen 

Súlycssági 
fok és 
lokalizáció 

IV. keringés 
légzés 

Tünetek 

keringés és 
légzés leáll 

• Megjegyzés:+ Or 

Kezelés 

ismételni. Fontos 
a vérnyomás és kOlönösen 
a pulzus ellenőrzése 
(arrhythmfa). 
2. kortikos_zten?i_cjok, pl. 
Depersofon, IEi~J"aiább SO~ 
100mg ív. 
3. volumenpótlás 5%-os 
AlbuminnaL Először epinef
rin és csak utána szteroid. 
Ezt a sorrendet az indokol
ja, hogy azonnali hatása 
csak az epinefrinnek van 
A második helyen javasolt 
szteroid a megadon nagy 
adagban csak 5-i O perc 
múlva kezdi kifejteni hatá
sát, ezt az időtartamct kell 
az epinefrin hatásának 
áthidalni. A feltOntelen 
gyógyszeres kezelés 
mallett a klinikai képtól 
fOggően a reanimáció 
egyéb módszereit is alkal
mazni kell (lefektetés, 
lélegeztetés, külsó szív-
masszázs). 

• Törzskönyvi szám: K ~833 

A. piridoxin- (B6-vitamin) származék, psychoen
e:_getlcum. Fokozza az agyi idegsejtek anyag-cse
rejét: az. a~y glukózfelvételét. az ag)ikéreg acetiJ
chol~n-szlniJét. a cholinerg ingerület-átvitelt. Csök
ke_ntl _a fáradtságérzést növelve a psychomotoros 
teljeSitményt. Fokozza a figyelemkoncentrációt elö
segitve_ a me~óri~f~nkciót: Javitja a gondolkodási, 
tanulási,, megertés1 es emlekezési képességet. 

Az a~y _különbözó etiológiájú organikus meg
betegedeseiben használatos, felnöttek és gyer
mekek részére egyaránt 

9 ml izotóniás konyhasóol
datta! hígítva; ebből 
0,5-1,0 ml adandó be iv.) a 
hatástóltól toggően 1- 2 
perc múlva meg kell 

~~ulladásgátió hatása alapján a rheumatoid 
arthntl~ külö~böző szakaszaiban is kedvező hatású. 
Hatásar.a csakken a helyi gyulladás,_ a fájdalom. 
• Hatoanyag 

100 mg pyritinolium chioratum drazsénként 
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e Javallat 
Organikus agyi károsodás {trauma, atheroscle

rosis, atrophia) okozta psychés zavarok. 
Craniocerebralis károsodást követő állapot. Idegse
bészeti postoperatív kezelés. Arthritis rheumaf1ca, 
po!yarthritis chronica. · 

Időskori agyi teljesítményzavarok: memória- és 
hallászavar; koncentráló képesség csökkenése; 
csökkent aktivitás, fokozott fáradékonyság, emo
tionalis la bililas fejfájással. 

Gyermekgyógyászatban: Mentalis retardatio. 
Enuresis nocturna. 

Perinatalis ártalom okozta psychomotoros retar
datio; gyulladásos elvátozások a központi idegrend
szerben; hypoproteinaemiához vezető alultáplált
ság; agyi hypoxaemia. 
• Ellenjavallat 

Psychomotoros agitatiót vagy álmatlanságot 
okozó betegségben. 

Rheumatoid arthritis kezelésében a vese- és 
májfunkció súlyos zavara, súlyos vérképelvátozás; 
autoimmun betegségek: lupus erythematodes, 
myasthenia, pemphigus {fennálló vagy 
kórelőzményben j. 
• Adagolás 

Felnőtteknek általában 3-szar naponta 1 OD-
200 mg (3-szar 1-2 drg.), 2-3 hónapig. 

Krónikus ízületi rheumatismusban: 3-5-ször 
200 mg (3-5-ször 2 drg.), több hónapon át. 

Gyermekeknek: kortől függően 1-3-szor 
naponta: 50-100 mg (1-3-szor Y2-1 drg.), 2-3 
hónapon át. Hyperactiv gyermekeknek kisebb 
adagok adandók. 

A drazsékat szélrágás nélkül, étkezés közben 
vagy után, némi folyadékkal célszerű bevenni. 
e Mellékhatás 

Főleg magasabb adagok esetén: inger
lékenység, enyhe agitatio, átmeneti álmatlanság. 
Bórtünetek (kiütések, viszketés). Szédülés, hányás, 
hasmenés, hőemelkedés. 

Májfunkciós értékek változása. 
Igen ritkán albuminuria; agranulocytosis, vas

culitis, ízületi fájdalom, myasthenia, lupus erythema
todes. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Krónikus rheumatoid arthritisben aranykészít
ménnyel, D-penicillaminnal vagy tevamizollal együtt 
alkalmazva ezek mellékhatásait fokozza. 
o Figyelmeztetés 

A kezelés végén EEG-kontroll ajánlatos. 
A napi utolsó adagot a betegek - kOlönösen a 

hyperactiv gyermek-ak - ne lefekvéskor, vagy késö 
délután, hanem korábban vegyék be. 

Túladagolás izgatoltságat vált ki, kezelése 
tüneti. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 721 
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. ENZAPRÖST•F···5mginjékci6•·•·•· 
(5x1 ml) ·· .. 

CHiNdiN 

Hatóanyaga a prosztaglandin F(2)-alfa (PGF2a), 
amely felpuhítja es dilatálja a méhnyakat, a szülés 
során fellépO fiziológiás prosztaglandinerg cervix 
dilatatiohoz hasonlóan. 
• Hatóanyag 

5 mg dinoprostum (1 ml) ampullánként 
• Javallat 

Terhességmegszakítás: amikor az Állami Nép
egészségügyi és Tisztiorvosi Szaigálat CsaládVé
delmi Szaigálat engedélyezi, függetlenül a terhes
ség idejétől. 

Kóros terhesség megszakítás: korai vagy 
középidós magzati halál, ill. a magzat ultrahanggal, 
röntgennel vagy egyéb módon bizonyított súlyos 
fejlődési rendellenessége (anencepha!ia, hydro
cephalia, amelia stb.) esetén. 

Szülésmegindítás a következ6 esetekben: 
méhen belüli elhalás (kés"őt magzati halál); ter
hesség befejezése fejlődési rendellenességek 
miatt; _idő előtti burokrepedés éS primer fájás
gyengeség; a placentáris szak kezelése. 

Programozott szülésindukcíó, ha annak feltételei 
fennállnak (szövődménymentes terhesség, fejvégű 
fekvés, biztos terminus, 3000 g feletti magzati test
tömeg (biparietális átmérő), a koponya megfelelO 
helyzete, kedvezö méhszájstátus {érett cervix), 
megfelelóen érzékeny méhizomzat). 
• Ellenjavallat 

Abszolút ellenjavallat: asthma bronchiale, coli
tis ulcerosa aktív szakasza, sarlósejtes anaemia, 
glaucoma, hypertonia jelentösebb mértéke 
(160/100 Hgmm vagy magasabb), marbus sacer, a 
méhen elOzetesen végzett műtétek (császármet
szés, myoma enuc!eatio). 

Relatív ellenjavallat cardialis decompensatio, 
spastikus bronchitis, aktív pulmonális tuberculosis, 
nyugalmi szakban levő colitis ulcerosa,- a 
májműködés súlyos zavara, a méh fejlődési rendel
lenessége, myoma uteri. Mérlegelni kell, hogy ilyen 
esetben a Enzaprost-F alkalmazása vagy egyéb 
módszer jelenti-e a kisebb kockázatot. 
• Adagolás 

1. Vetélés indukálása és káros terhesség befe
jezése 

Premedikáció 
A mellékhatás kivédésére és fájdalomcsillapításra 

a következő gyógyszerkombinációk alkalmazhatók: 

Dolargan 

Pipolphen 
Atropin 
Seduxen 

100 mg 100 mg 100 mg 50 mg 
50mg 50 mg 

0,05 mg 0,5 mg 0,25 mg 
10,0mg 

Oolargan és atropin adása a_praemedicatioban 
mindig ajánlatos. Az ajánlott kombinációk egyikét 
az Enzaprost-F alkalmazása előtt közvetlenül 
intravénásan célszerű bejuttatni. 

Az alkalmazás lehet: lokális (extraamniális vagy 
intraamniális), vagy szisztémás (intravénás). 

a) Az extraamniális alkalmazás kivitele: 
- feltárjuk a hüvely! és a porliát gondosan dez~ 

inficiáljuk, 
- a porliát rögzítjük, 
- a cervixen keresztol fiziológiás NaCl oldattal 

feltöltött katéteri vezetünk fel a nyakcsatorna irányá
nak szondával való megállapítása után. 

A következő típusú katétereket használjuk: 
K-72-es táplálószonda 
K-30-as táplálószonda 
K-31-es táplálószonda 
K-32-es táplálószonda 
12-es Foley-katéter 
2 mm lumenű félkemény múanyag katéter 
(A használandó katéterek egyszerhasználatos, 

vagy gázsterilizált eszközök). 
- A katéteri a méhfal és a petezsák között, 

lehetőleg a fundusig vezetjük; 
- felvezetés után a katéteren szívást alkalma

zunk, hogy a katéter nem jutott-e véredénybe; 
- az Enzaprostot a katéteren keresztül az uterus 

üregébe, lehetOleg a fundusba deponáljuk 
0--6 hetes terhesség megszakítására egyszeri 

(impact) bevitellel 3-5 mg Enzaprost adása ajánlott. 
Közvetlenül a pete távozása után műszeres betapin
tást végzünk. Ilyen idejű terhességben a módszer 
alkalmazásaminden kórházi szülészeti osztályon ja
vallt. 

7-14 hetes terhesség megszakítása: 5 mg 
Enzaprost-F egyszeri (impact) injiciálása után a 
pete in toto vagy részleges távozása, , a nyak
csatornának a 10-es vagy nagyobb Hegar-méret
nek megfeJelO tágulása következik be az esetek 
jelentős részében, 24 órán belül. A terhesség 
nagyságának növekedésével párhuzamosan a 
kiürülési arany csökken. 

Az Enzaprost-F injiciálása után 5 óra múlva 
hüvelyi vizsgálatot végzünk 

A peterészek távozáSa vagy a nyakcsatorna 
ujjnyira való kitágulása után a méhűr múszeres 
kiürítése szükséges. Az első befecskendezés ered
ménytelensége után 5-6 óra múlva 5-1 O mg 
Enzaprost-F adáséval a kezelést megismételjük. 
Ilyen idejű terhességben a módszer minden kórházi 
szülészeti osztályon alkalmazható. 

15-28 hét közötti terhesség megszakítására az 
Enzaprost íntraamniá/is bevitele ajániható ked
vezőbb hatása miatt, de adható intravénásan is. 

b) Az intraamniális befecskendezés történhet: a 
hasfalon keresztül, vagy a hüvelyboltozalon 
keresztül. 
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Transabdominális alkalmazás: 
-a beteg a hólyagot a beavatkozás előtt ürítse ki; 
- a hasfal bőrének dezinficiálása után helyi 

érzéstelenítésben amniocentesis! végzünk a has 
középvonalában, a szeméremív felett 3-4 harántuj
jal, egyszerhasználatos szérum 1-es tűvel; 

- a fecskendö dugattyújának visszahúzásával 
magzatvizet kellleszívni, ami bizonyítja, hggy a tű az 
amnionűrben van; 

-az amnionűrbe 25 mg Enzaprost-F injiciálható. 
Szükség eselén a befecskendezést 8-12 óra múlva 
meg kell ismételni, az amniocentes"1s kapcsán vis
szahagyott múanyagkanülön keresztül. 

(Amennyiben a fecskendö visszaszívásakor vér 
vagy véres magzatvíz ürül, az Enzaprost befecs
kendezésétól el kell állni. A beavatkozás előtt ultra
hanggal a placenta tapadási helyét meg kell állapí
tani). 

Behatolás a hüvelyboltozalon keresztűl: 
-a hólyagot ki kell üríttetni; 
- feltárással a hüvely! és a hüvelyboltozatokat 

dezinficiáljuk; 
- a portiot golyófogóval rögzítjük; 
-a hátsó, esetleg ·az elülső boltazaton keresztül 

az amnionúrba hatol unk; 
- néhány ml magzatvíz leszívásával meg

győzödünk a tO megfelelO helyzetéről; 
- tiszta magzatvíz nyerése eselén 25 mg 

Enzaprost-F-el fecskendezünk a magzatvízbe, ami 
ismételhető. 

A méhtevékenységet folyamatosan ellenőrizni 

kell tapintással, tocDgraphiffal és a méhszáj tágulá
sénak időnkénti vizsgálatávaL Eredménytelenség 
eselén 8-12 óra múlva az Enzaprost-F adását meg
ismételjük és szükség eselén Oxytocin infúzióval 
egészitjük ki. Amennyiben a vetélés 12 órán belül 
nem fejeződik be, a terhes még gondosabb ellenőr
zése {pulzus, hömenet, fvs.) szükséges. 

A terhesség ilyen időszakában mindkét mód
szer megyei kórházi, vagy magasabb szintű 

szülészeti osztályon alkalmazható. 
c) Intravénás alkalmazás: 
500 ml 5%-os glükóz, vagy 0,45%-os NaCl 

oldalba 10-20 mg Enzaprost-F-el teszünk. Ennek 
1 ml-e 20-40 ~g-ot tartalmaz. Az oldatból a 
tűrhetőség határáig és a fájások kialakulásáig 
(15-28 hét közötti terhesség megszakítására) 
percenként 0,5-1 ml-rel kezdve, maximálisan 2 ml/ 
percre emelve kell folytatni az infúzió! mindaddig, 
amíg kielég1tő méhtevékenység ·nincs. Ezután az 
infúzió! maximálisan 12 órán át ajánlatos folytatni. 

Eredménytelenség eselén 12 órás szünet után 
az infúzió megismételhetö, önmagában vagy 
Oxytocinnal kiegészítve. 

A módszer alkalmazása-szülőotthonok kivéte
lével- kórházi szülészeti osztályon megengedhető. 

A kevesebb mellékhatás miatt elsősorban a 
lokális alkalmazás ajánlható. 



2. Szülésmegindítás, programozott szülésinduk
ció 

Az indukció eredményességét nagymértékben 
befolyásolja a szülészeti státusz (parturitás, a cervix 
és a myometrium érettsége, Bishop érték). Alapelv, 
hogy a lehető legkevesebb mennyiség alkalmaZá
sával fejezzük be a sz.ülést. Ez Enzaprost-F tekinte
tében 1-5 mg összdózist jelent és a sebességi ráta 
9-15 tJ.g/min. 

Az alkalmazás módja 
A különböző adagolási sémák lényege, hogy 

a dózist meghatározott időszakonként emeljük és 
azt a mennyiséget, amely hatásosnak bizonyul, 
változatlanul tartsuk fenn a lepényi szak lezaj
lásáig. A méhtevékenység megfelelő ellenőrzésé
vel a kezdő adag 2-3 !lg/min. iv. infúzióban, amit 
20-30 percenként lehet emelni. esetleg megkét
szerezni, de 35-40 !lg/min. adag szint fölé nem 
szabad menni. 

Ezzel az ún. dózis-titrációs módszerrel azért is 
óvatosan kell bánni, mert majd a később rész
letezendő hyperstimulation kívül azt eredményezhe
ti, hogy a nagyobb adagok a méh alsóbb részeit is 
serkentik, megszúnik a fundus dominancia és el
vész a progresszív méhtevékenységet keltő hatás. 

Az iv. alkalmazás az esetek döntő többségében 
eredményes és csak kivételesen észlelheló az 
uterus reakciókészségének hiánya. Intravénás 
adagoláskor 500 ml fiziológiás NaCl-ofdalba 5 mg 
Enzaprost-F-el teszünk és 2-3 tJ.g/min. sebességgel 
infundáljuk, amit a méhtevékenység alakulásának 
megfelelóen !okozhatunk. 

Az adagolás során tekintettel kell lenni arra, 
hogy olykor viszonylag hosszabb látens fázis után 
igen gyorsan bontakozik ki az aktív fázis. Ez a dózis
fokozásban óvatosságra int. 

Az alkalmazás feltételei 
A hyperstlmulatio lehetősége miatt feltétlenül 

szükséges a prosztaglandinnal megindított szülé
sek monitorozása. A méhtevékenységet külső toko
gráfiával kell ellenőrizni, a magzati szívműködés 
frekvenciáját pedig vagy külsó ultrahang-techniká
val, vagy direkt EKG elektród felhelyezése útján. 

A gyógyszerbevitel egyenletesebbé tétele 
érdekében célszerű, sót szövódményes terhesség 
esetén szükséges infúziós pumpa alkalmazása. 
Erreacélra-egyesek szerint- jól bevárt a Carditt
infúziós rendszer. 

A) Szüfésmegindítás prosztaglandinokkal, 
orvosi javallat alapján. 

A szülésmegindítás ismertetett javallataival 
ellenlétben az Enzaprost-Fa fokozott kockázatú ter
hességek befejezésére nem ajánlható. Túlhordás, 
súlyosabb toxaemia eseteiben a prosztaglandinok 
alkalmazásával szemben számos kétség merül fel. 

Ha a lepényi gáz- és anyagcsere eleve 
beszűkül!, a placenta nem rendelkezik kellő rezerv~ 
kapacitással, sokkal jobban kell félni a hyperstimu-
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latio lehetőségétől, ami a magzat szempontjából 
végzetes !ehet. Ilyen esetekben a kevesebb koc
kázattal járó Oxytocinas indukció javasolható. 

A szüfésmegindítás módja 
A:z indukció előtt hüvelyi vizsgálatot kell végezni. 

Ennek során a burok alsó pólusát körkörösen le
választjuk az elérhető magasságig. Ezt követi a 
burokrepesztés. Helyes, ha a burok megrepesztése 
amnioscopon keresztül történik. A felvezetett 
amnioszkópos csövön át hosszú tűvel lassan bo
csájtjuk le az elóvizet, majd a burkon ejtett nyílást 
megnagyobbítjuk. Célszerű %-1 órát _várakozni és 
csak ezen latencia idő után kezdeni a gyógyszeres 
fájdalomkeltést. 

B) Szülésmegindítás programozott szalés 
céljából 

Programozott szülésmegindításoknál, amelyek 
feltételezik a kedvező méhszáj státusz!, a méhizom 
megfelelő érzékenységét, a kedvező Bishop 
értéket, egyaránt alkalmazható mind az Oxytocin, 
mind a prosztaglandin. 

A szülésmegindftás módja programozott szülé
seknél sem tér el az .,A" pont alatt részletezettektól. 
A múszeres ellenőrzés itt is "kGtelezó. 

A prosztaglandinokkal végzett szülésmeg
indításoknak vissza-visszatérő problémája a méh 
hyperstimulatioja. A magzat szempontjából a 
legveszélyesebb jelenség ezen belül az alaptónus 
emelkedése. Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy 
nemcsak túladagoláskor, hanem kis adagok 
{2-10 ].lg/min.) esetében is felléphet hyperstimula
tio. Az alaptónus emelkedése, a polysystolés 
{6-7 méhkontrakció/perc) méhtevékenység, a 
magzat intrauterin gázcseréjét károsan befolyásolja. 

A hyperstimulatio prosztaglandin adagolásakor 
sokkal gyakrabban fordul elő, mint Oxytocin 
adagolása esetén. Ez a reális szövődmény indokol
ja, hogy a prosztaglandinokkal megindflott 
szüléseket cardiotocographiával ellenőrizzük. Akut 
szülés alatti distress eselén a prosztaglandin 
adagolását meg kell szüntetni, de szükség lehet 
béta-mimeticumok (fenoterol) alkalmazására is. 

Partusisten infúzióval leállítható a kóros 
méhtevékenység, és az alaptónus, valamint a kan
trakciók intenzitásának csökkenésével javul a 
magzat állapota. Ha ez nem vezet eredményre, a 
szülést mútéttel kell befejezn ünk. 
e Mellékhatás 

Gyomor- és bélpanaszok {hányinger, hányás, 
hasmenés, bélgörcsök), a méh összehúzódásával 
járó alhasi görcsök, szapora szívmúködés, fejfájás. 
Előfordulhat továbbá átmeneti vérnyomás-emelke
dés vagy vérnyomásesés, bronchosapasmus okoz
ta átmeneti nehézlégzés, verejtékezés, ájulásérzés, 
allergia. 

Szisztémás adagolásakor a mellékhatás gyako
ribbak és súlyosabbak minl helyi {extra-és intraam
niális) alkalmazása után. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Oxytocinnal és ergometrinnel történő együttes 

adás hatását fokozza és előfordulhat a mellékhatás 
fokozódása is. 
a Figyelmeztetés 

óvatosan .adandó pangásos szívelégtelenség, 
spaslikus bronchitis, aktív pulmonalis tbc, colitis 
ulcerosa nyugalmi stádiuma, súlyos májműködési 
zavar, méhfejlődési rendellenesség, myoma uteri 
esetén. !Jyenkor a terhesség egyéb méctszerekkel 
történő befejezése mérlegelendő. A terhesség befe
jezése után adequat követés szükséges annak 
megitélésére, hogy az komplett volt-e, mivel prosz
taglandin adása után retentio fordulhii.t elő, amely 
sebészeli beavatkozást igényel! A dinoprostummal 
történő terhességmegszakítás megkezdése után 
annak befejezése érdekében mindent el kell követ
ni, mivel a szer magzati hatása nem tisztázott. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3526 

A fenitein anticonvulsiv hatása valószínűleg el
sősorban a görcspotenciálok corticalis terjedésé
nek gátlásában rejlik. A fenobarbitállal ellentétben a 
fenitein nem emeli a göm"Sküszöböt az agyban és 
nincs altató hatása. 

Legfontosabb hatása a túlingerelhető neuronális 
struktúrák stabilizálása {elsődleges hatóhelynek a 
maloros kéreg tűnik). 

Ez feltehetőleg az idegsejtekből való aktív Na
kiáramlás elősegítése útján jön létre. 

Csökkenti a synapsisokban a posttetániás 
potentiatiót, ami a kóros kisülések terjedésének gát
Jását eredményezi. Ezenkívül csökkenti az agytörzsi 
központok megnövekedett aktlvitását is, amely a 
grand-mal rohamok tónusos fázisának létrejöttéért 
felelős. 

Az idegrostok vezetőképességére - ellentétben 
a helyi érzéstelenítőkkel - a feniteinnak nincs hatá
sa, stabilizálja azonban az idegsejtmembránjait az 
ismétlődő ingerek befolyásolásával szemben. 

A fenitein gyorsan eloszlik a szövetekben; intra
vénás injekció után a plazmában és az agyszövet
ben a kancentráció perceken belül azonossá válik. 
A fenitoin mintegy 90%-a plazmafejériékhez kötó
dik. 

A hatásos kancentráció 1 o J.IQ/ml felett van, 
toxikus tünetek kb. 20 !lQ/ml kancentráció mellett 
lépnek fel. 
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A plazma felezési idő a telítettségi kinetikának 
megfelelóen változik, azaz emelkedő plazmakan
centráció mellett nó. Igy a megadott felezési idők 
6 és 24 óra közölt mozognak. A fenitoin kevesebb, 
mint 5%-a választódik ki változatlan formában a vi~ 
zelettel. A fő anyagcseretermék, az inaktív p-h idrax
ifeni l-származék, amely egyszeri dózis után az 
anyagcseretermékek 60-70%-át alkotja. T?rtós al
kalmazás mellett ennek aránya valamelyest csök
ken. 
e Hatóanyag 

250 mg phenytoinum natricum {5ml} ampul
lánként, propilénglikolt és 10,7 térfogat% alkoholt 
tartalmazó steril vizes oldatban. 
o Javallat 

Grand mal epilepsia, psychomotoros és fokális 
rohamok kezelésére. Status epilepticus. Nem 
epilepsiás eredetű tartós görcsös állapotok. 
Görcsrohamok megelőzése az idegsebészetben. 
• Ellenjavallat 

Hidantainakkal szembeni túlérzékenység. 
Leukopenia. Szoptatás. 

Terhesség eselén történő alkalmazását lásd a 
,,Figyelmeztetés" fejezetben. 
a Adagolás 

Azonnali iv. befecskendezesre alkalmas oldat. 
Status epilepticus illetve nem epilepsiás eredetű 

tartós görcsös állapotok esetén szokásos adagja: 
felnőtteknek: 150--250 mg (3~5 ml) lassú iv. 

injekcióban. 
Az anticonvulsiv hatás kb. 20 perc múlva jelent

kezik, az injekció csak ez idő letelte után ismételhe
tő. Az eszmélet visszanyerését hátráltatja, ha a be
teg ezt megelőzően barbiturátal vagy más nyugtatót 
kapott. 

Gyermekeknek általában: 5 mg/ttkg. 
Kisgyermekeknek (1-6 év) 125~250 mg. 
Iskoláskorúaknak {6-14 év) 250~500 mg. 
Újszülötteknek és csecsemőknek az alábbi 

adagolási séma aján/olt: 
az első napon 30 mg/ttkg, a második napon 

20 mg/ttkg, a harmad_ik napon 1 O mg/ttkg lassú i v. 
injekció formájában. 

A befecskendezés sebességéül 3 mg/ttkg/perc 
ajánlott. 

Idegsebészeti beavatkozások alatt vagy után 
fellépő görcsrohamok megelőzésére a kezdeti 
adag: 100-200 mg {2-4 ml). 

Az injekciószükség esetén 24 órán belül megis
mételhető, de a napi adag nem haladhatja meg a 
750 mg-ot {15 ml). 

A készítmény alkalmazásánál ügyelni kell arra, 
hogy a befecskendezés sebessége ne legyen na
gyobb 50 mg (1 ml)/perc-nél. 

Az injekciós oldat befecskendezését követően, 
ugyanazon a tűn steril fizic.Jógiás sóoldatot kell be
fecskendezni a vénafal károsodásának elkerülése 
végett, melyet az oldat bázisassága okozhat. 



• Mellékhatás 
A túl gyors injiciálás a szivmúködés és a kerin

gés zavarait (vérnyomásesés, bradycardia ingerü
let-vezetési zavarral, kamrafibrilláció, asystole, és 
pitvarlebegés) okozhatja 

A dózistól függóen: nystagmus, tremor, diplopia, 
hányinger, hányás, szédülés, kisagyi ataxia, mentá
lis confusio, delirium, psychosis, encephalopathia, 
egyéb központi idegrendszeri dysfunctiók. 

A dózistól függetlenül: allergiás eredetű 

kiütések, fogínyhyperplasia, hirsutismus. 
Nagyon ritka szövódmény az osteomalacia, az 

osteoporosis, a csontvelő és a máj működésének 
befolyásolása. 

A fenitoin a vércukorszint, a szérum alkalikus 
foszfatáz és gamma-GT aktivitás emelkedését 
válthatja ki. 

A fenitain-kezelés és a nyirokcsomó-megna
gyobbodás fellépte közti oki összefüggés nem zár
ható ki. 

Megaloblastos anaemia, leukopenia, agranulo
cytosis, thrombocytopenia, pancytopenia és aplas
tikus anaemia (különösen tartós orális adagolás so
rán) a magas szérumszint miatt. 

Túladagolás eselén a kezdeti tünetek: nystag
mus, ataxia, dysarthria. Késöbb a beteg comába 
kerül, a pupillareakció nem váltható ki, a vérnyomás 
esik, ezt légzésdepressio és apnoe követik. 

Az átlagos halálos adagot felnötteknél 2-5 g-ra 
becsülik. 

A fenitein specifikus antidoturna nem ismert. A 
legtöbb esetben elegendő a gyógyszer szedésének 
abbahagyása, vagy az adag csökkentése. 

A toxikus kancentráció mellett fennálló csökkent 
sebességű metabolizáció magyarázza azt, hogy a 
mellékhatás több napon át fennállhatnak. 

Fenyegető helyzetbe'}. mint más antiarrhyth
micum intoxikáció esetében is indokolt megis
mételni NaCl vagyNa-laktát (20-80 maeq iv. infúz
ióban) adását. A központi idegrendszeri respira
torikus és cardiovasculáris depressio miatt szük
ségessé válhat oxigén és vazopressorok adása, 
mesterséges vagy gépi lélegeztetés alkalmazása. 

Toxikus fenitoin adagok mellett javasolt az EKG 
ellenőrzése és a vércsere. Ez utóbbi hatásosabbnak 
bizonyul, mint a haemodialysis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható az alábbi vegyületekket me
lyek a fenitoin plazmaszintjét növelik, ezáltal hatását 
is fokozzák (intoxikáció veszélye nőhet); 

- sultiam, dikumarol, klóramfenikol, diszulfiram, 
izoniazid, fenilbutazon, diazepam, halotan, etosux
imid, ösztrogének; 

- cimetidin, klórdiazepoxid, metilfenidát, fenoti
azinok, szalicilátok, szulfonamidok, trazodon; 

Óvatosan adható az alábbi vegyületekkel, me
lyeknek plazmaszintjét a fenitoin csökkenti (hatás
csökkenés, új dózis beállítás szükségessége): · 

446 

- a már említett kumarinszármazék-alvadás
gátlók és ösztrogének, kinidin, kortiko-szteroidok, 
digitoxin, doxiciklin, furoszemid, orális fogamzás
gátlók, rifampicin, D-vitamin. 

óvatosan adható: 
- karbamaZ:epinnel (a fenitoin plazmaszintjét 

csökkentheti), 
- fenobarbitállal és valproátSawal (a fenitoin 

plazmaszintjét egyaránt csökkenthetik és emelhetik, 
-triciklikus antidepresszánsokkal (arra hajlamos 

betegeknél, görcsrohamokat válthatnak ki, szükség 
lehet a fenitoin adagjának emelésére). 

Akut alkoholfogyasztás mellett a· fenltoin plaz
maszintjének emelkedését, rendszeres alkoholfo
gyasztás mellett a plazmaszint csökkenését 
figyelték meg. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazása óvatosságat igényel súlyos hypoto
nia, szívelégtelenség és súlyos pitvar-kamrai 
vezetési zavar, különösen harmadfokú AV-black 
esetén, valamint sinus-bradycardia és Adams
Stokes syndroma esetén. 

Különös óvatossággal adható vese- vagy 
májkárosodásban szenvedő betegeknek. Ilyenkor 
rendszeres ellenőrzö vizsgálatokat kell végezni. 

Szívritmuszavarokban a fenitein adása általában 
sürgősségi ellátás szükség eselén javasolt. Ilyenkor 
szükséges a folyamatos vérnyomás és EKG 
ellenőrzés, valamint az újraélesztéshez szükséges 
felszerelés készenlétben tartása 

A készítmény tartós alkalmazása eselén - mint 
más anticonvulsivumoknál is - javasolt a vérkép 
rendszeres ellenőrzése. 

Az egyidejűleg alvadásgátlóval is kezelt 
betegeknél javasolt a Quick-érték {prothombin aktiv
itás) rendszeres ellenőrzése. 

A terhesség nem zárja ki a rohamok gyógysze
res kezelését. A tervezett terhesség előtt, ilietve a 
terhesség korai szakában a kezelés folytatásáról -a 
kezelés hasznát és kockázatát mind az anyai, mind 
a gyermek szempontjából mérlegelve- kell dönteni. 

Különösen .a terhesség 20. és 40. napja közölt 
kell ügyelni a gyógyszerelésre, lehetőleg a szérum
szint ellenőrzése mellett. A kockázat további csök
kentése céljából kerülni kell a más gyógyszerekkel 
való kombinációi. 

Mivel a fenitoin kis koncentrációban az anyatej
be is bekerül, antiepileptikus kezelés alatt álló anyá
nál a tejelválasztást a szülés után le kell állítani. 

Azokat a betegeket, akik a .,Gyógyszerkölcsön
hatás" fejezetben leírt gyógyszerek valamelyikét is 
kapják, gondosan kell ellenőrizni, hogy nem jelent
keznek-e náluk a fenitain-intoxikáció tünetei. 

Ha felmerül annak gyanúja, hogy más győgy
szerek hatására a fenitoin-szint változik, szükséges 
a plazmakoncentráció meghatározása. 

Tekintettel arra, hogy intramusculáris adás mel
lett a hatóanyag felszívódása széles határok közótt 

ingadozik, gyors terápiás hatású vérszint elérésére 
az iv. alkalmazást kell előnyben részesíteni. 

Mivel az oldat erősen alkalikus vegyhatású 
(pH-12) a bőr alá vagy az ér mellé való injiciáfást ke~ 
rüini kell. 

Véletletlenü! történt subcutan vagy perivas
culáris injiciálás után lágyrészirritációt és gyulla
dást. illetve szövetelhalásig terjedő elváltozásokat 
figyeltek meg. 

A készítmény alkalmazása során mellékhatás
ként fellépő bórjelenségek eselén a kezelést azok 
megszünéséig félbe kell szakítani. 

Purpura, exfoliatio vagy bullosus bőrelváltozá
sok, továbbá lupus erythaematodes, Stevens 
--Johnson syndroma vagy toxikus epidermolysis 
gyanúja esetén az injekció adását abba kell hagyni. 

A fenitoin kezelés és a nyirokcsomó-megna
gyobbodások fellépte közötti oki összefüggés nem 
zárható ki. Az ilyen elváltozások természetét tisztáz
ni kell és az antiepilepsiás kezelést esetleg más 
gyógyszerekkel kell folytatni. 

Az Epanutin injekció azonnali iv. befecskende
zésre alkaimas oldat, melyet nem szabad más 
gyógyszer- vagy infúziós oldatokkal vegyíteni, mert 
vizes oldatokban a szabad fenitoin kristályos csapa
dékot képez. 

Ha beadás előtt az arnpuliában kicsapódás 
vagy elszíneződés látható, az oldat befecskende
zésre nem alkalmazható. 

Alkalmazásának és hatásának idótartama alatt 
járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkál végezni tilos, és tartózkodni kell az alta
tászerek haszná!atától, illetve alkohol fogyaszlá
sától. 

/ 
Eltartás: szobahömérsékleten. 

• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 797 

EPHERIT·tabletta (20x) 

EXTRACTUM 

. 

Az efedrin alfa-receptorokat izgató sympath
omime-ticumok csoportjába· tartozó fenil-etil-amin 
szárazék Hatásmódja az adrenalinéval azonos, 
annál azonban kb. 200-szor gyengébb. Per os 
adható, jól szívódik fel, tartós hatású, hosszabb 
szedés eselén sem kumulálódik. 

Gyermekek a felnötteknél jobban tolerálják. 
a Hatóanyag 

50 mg ephedrinium chioratum tablettánként. 
e Javallat 

Hypotonia, collapsus, asthma bronchiale, bron
chitis chronica, narcolepsia, fenyegető légzőköz
pont- bénulás, valamint allergiás betegségek, kine
tosisok. 
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o Ellenjavallat 
Hypertensio. hyperthyreosis, angina pectoris, 

szívelégtelenség, zárt zug ú glaucoma. 
e Adagolás 

Felnőttek szokásos adagja naponta 3-szor 
25-50 mg {3-szar Y2-1 tabletta). Asthmás roham 
előtt 1 tabletta. 

Gyermekek átlagos adagja 0,5-1 mg/ttkg/nap. 
8 Mellékhatás · · ··.c-:--

ldegesség, álmatlanság, szorongás, tremor, 
szédülés, hányinger, hányás, szídobogásérzés, 
tachycardia, extrasystole, vizeletürítési nehézség. 
Túladagolás eselén psychetikus reakciók. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
-MAO-gátlókkal (hypertóniás krízis veszélye). 
Együttadása kerülendó: 
- halogénezett anaesteticumokkal, p!. halotán

nal (arrhythmia veszélye fokozódik); 
- triciklikus antidepresszánsokkal (hatását 

fokozhatják). 
óvatosan adható: 
- guanetidinnel és rokonvegyületeivel (egymás 

hatását csökkenthetik vagy a sympathomimetikus 
hatás fokozódhat); 

- szívglikozidokkal (arrhythmia veszélyét fokoz
za). 
• Figyelmeztetés 

Óvatosan adható prostata hypertrophiás bete
geknek. 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 1124 

EPifYNAl.)OO r\íg rá~óar.J~e 
' c(2ox; '1 ót:lx~r 

Az E-vitamin biológiai antioxidáns, meggátolja a 
többszörösen telítetlen vegyületek agresszív 
szabad gyökké történő oxidációját Lipofil tulajdon
ságából adódóan feldúsul a sejlmembránban, 
védve a funkcionálisan jelentős sejtszerkezetekel. 
Feltehetően emeli az antiatherogen HDL-szintet és 
csökkenti az atherogen LDL-cholesterin szintet. 
e Hatóanyag 

100 mg {100 NE) tocopherolum aceticum rágó
drazsén~ént. 

• Javallat 
Táplálék kiegészt1óként tlletve profilaktikus célból 
-fokozott E-vitamin szükséglet esetén; 
- malabsorptios syndroma okozta E-vitamin 

hiány kivédése {pl. exocrin pancreas elégtelenség, 
cholestasissal járó hepatobi!iaris betegség, 
epevezeték elzáródás, rövidbél-syndroma {short
bowel syndroma). 



Terápiás célból adjuvánsként adható: 
claudicatio intermittens, béla-Hpoproteinaemia, 

congenitalis haematologiai rendellenességek {glu
cose-6-phosphate-dehydrogenase hiány, glutation 
hiány, thalassaemia, sarlósejtes anaemia), alacsony 
HDL-chlolesterin és magas LDL-cholesterin szinttel 
járó dyslipoproteinaemia, izom- és kötőszöveti rend
ellenességek eseteiben. 
e Ellenjavallat 

óvatosan adható vashiányos anaemiában, K-vi
tamin hiány okozta hypoprothrombinaemiában. 
• Adagolás 

T ápfálék kiegészítőként i/!etve profilaktikus cél

ból: 
- fokozott E-vitamin igény, illetve malabszorp

ciós syndroma eselén naponta 1-3 drazsé. 
Terápiás célból: 
-claudicatio intermittens, béta-lipoproteinaemia 

fennállásakor naponta 3-6 drazsé: 
- congenitalis haematologiai rendellenességek 

és dyslipoproteinaemia kezelésekor naponta 6 
drazsé; 

- izom- és kötőszöveti rendellen~sségek adju
váns terápiájaként naponta 3-6 drazsé. 

A drazsékat ajánlott összerágni, vagy elszo
pogatni. 
e Mellékhatás 

Igen magas {1 g) adagokat követően átmeneti 
hányinger, flatulencia és hasmenés jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Magas E-vitamin adag gátolhatja az A- és a K
vitamin felszívódását. 

Együttadása kerülendó: 
- antacidokkal (csökken a zsíroldékony vita

minok felszívódása): 
- anticoagulánsokkal kumarin vagy indandion 

származékokkal {nagy adag E-vitamin adásakor 
hypoprothrombinaemia veszélye): 

- cholestyraminnal, colestipollal, ásványi olajjal 
és sucralfáttal {gátolhatják az E-vitamin fel
szívódási): 

- vastartalmú gyógyszerekkel {nagy dózis vas 
bevitel nÖvelheti a napi E-vitamin szükségletet). 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
8 Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 1921 

EPoc.E.tJN·.·sóo'.m.!r'ih!~k,ci.óX)P~Y. C •.. 
EPOCEll N 1.g.onjekCI0{10xJ>:••••• · ' 

FUJISAWA . •·. ··• ... · Afcli6d:Jó1bi\22 

Baktericid hatású cefalosporín, mely a baktéri
umsejtfal szintézisének gátlása útján hat. Könnyen 

bejut a különböző testfolyadékokba és szövetekbe, 
valamint az érett magzatba. Fehérje kötődése 
12-28%-os. Szérum felezési ideje 80-100 perc. 
24 órán belül minlegy 90%-a változatlan formában a 
vesén át kiválasztódik, magas vizeletkoncentrációt 
biztosít. (Például egy 500 mg-os és 1 g-os iv. inj. 
után 5 perccel az átlagos szérumkoncentráció 
58,4 illetőleg .112,8 flg/ml, 4 órával pedig 2,9 illetó
leg 4,9 Jlg/ml. Az injekció utáni 2 óra alatt gyűjtött 
vizeletben a kancentráció 602 illetőleg 1599 11g/ml.) 
A probeneeid gátolja a tubuláris szekréció!. mely 
magasabb szérumszinteket és a kimutatható 
szérumkoncentrációk idótartamán"ak növekedését 
eredményezi. 
e Hatóanyag 

500 mg, 1 g ceftizoximum (nátrium só formájá
ban) porampullánként 
• Javallat 

Gram-pozitív, Gram-neQativ és anaerob törzsek 
okozta fertőzések, beleértve a béta-Iaktamáz terme
lő, illetőleg penicillinre vagy aminoglikozidokra re
zisztens kórokozók okozta fertőzéseket is. Alsó lég
úti, húgyúti, bór- és lágyrész fertőzések, gonorrho
ea, peritonitis, septicaemia. Immunveszélyeztetett 
betegek (pl. neutropeniás) súlyos fertőzései. Múté
tek utáni sebészeli fertőzések. 
e Ellenjavallat 

Cefalosporin-túlérzékenység. Három hónap 
alatti életkor, 12 éven aluli csökkent vesemúködésú 
gyermekek. 
e Adagolás 

A beteg állapotB., a fertőzés súlyossága, a kór
okozó fajtája és érzékenysége határozza meg. 
Lassú iv. injekcióban (3-5 perc alatt), folyamatos, 
illetőleg intermittáló infúzióban, vagy mély im. in
jekcióban (nagyobb adag eselén - 2 g felett -
több helyre elosztva nagytömegű izomba) alkal
mazható. 
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Felnőtteknek a szokásos adag: 
- húgyúti fertőzésekben 12 óránként 0,5-1 g 
- egyéb fertőzésekben 8-12 óránként 1-2 g 
- gonorrhoeában egyetlen 1 g-os adag im. 
- súlyos fertőzésekben 8-12 óránként 2-3 g. 
A szokásos napi adag általában 4 g {ritkán en

nél magasabb, kivételes esetben napi 8 g-ot is jól 
toleráltak). 

Gyermekeknek aszokásos adag: 
- 3 hó-12 éves korig napi 30-60 mg/ttkg két 

vagy több adagra elosztva,- súlyos vagy életveszé
lyes fertőzésekben legfeljebb napi 100-150 mg/ttkg 
(kivételes esetberi napi 300 mg/ttkg). 

A teljes napi adag általában nem haladhatja 
meg a felnőtt egyszeri adagot! 

Felnőttek csökkent vesemúködése esetén a 
0,5-1 g-os kezdő adagot a következő séma szerinti 
fenntartó adagolás követi: 

Kreatinin Kevésbé súlyos Súlyos vagy 
elearan ce fertőzések életveszélyes 

fertőzések ml/perc 

50-79 8 óránként 8 óránként 

0.5 g 0,75-1,5 g 

5..49 12 óránként 12 óránként 
250-500 mg 0,5-1 g 

0-4 24 .óránként 24 óránként 

250 mg vagy 0,5-1 vagy 

(haemodialysisre 
kerülő betegek) 48 óránként 48 óránként 

0,5 g 0,5-1 g 

Az injekció aqua destillala pro .injectione-val 
készül: 500 mg-hoz 2 ml és 1 g-hoz 3 ml. Az olda
tok tovább hígíthatók. 

A hemodialysisre kerülő betegek kezelését úgy 
kell idózíteni, hogy a beteg a gyógyszert - a fenti 
táblázatnak megfe!elóen - a dialysis befejezése 
után kapía. 

Infúzió céljára további hígításra a következő 
oldatok 

50-1 OD ml-e használható: 
5% és 10%-os glukóz infúzió 
0,9%-os nátrium-klorid infúzió 
5% glukóz és 0,45% nátrium-klorid tartalmú 

infúzió 
5% glukóz és 0,9% nátrium-klorid tartalmú infú

zió sós infúzió (Ringer-oldat) 
nátrium-laktát infúzió. 
Az infúziós oldatokat közvetlenGI az elkészítés 

után fel kell használni. 
• Mellékhatás 

Az injekció helyén é"9ető érzés, cellulitis, fáj
dalom, induratio, rendellenes nyomásérzékenység, 
paraesthesia, phlebitis. 

Túlérzékenységi reakciók: bőrkiütés, viszketés, 
láz. Ritkán vaginitis. 

Gyomor-béltünetek, émelygés, hányás, has
menés. 
A májenzimek (SGOT, SGPT és szérum alkalikus 
foszfatáz) átmeneti emelkedése, átmeneti 
eosinophilia vagy thrombocytosis, átmeneti 
szérum~arbamid nitrogén és szérumkreatinin emel
kedés előfordulhat. Ritkán leukopenia, neutropenia, 
thrombocytopenia, pozitív Coombs-teszt, fals pozi
tív glukóz-reakció léphet fel. Hosszantartó kezelés 
eselén a gyógyszerre nem érzékeny kórokozók túl
növekedhetnek. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- aminoglikozidokkal vagy diureticummal, pl.: 

furoszemid (a vesemúkódés károsodhat). 
• Figyelmeztetés 

Fokozottan óvatosan kell adni - keresztreakció 
lehetősége miatt -· penicíllinre túlérzékeny betegek
nek (pl. ha előzőleg penicillinre anaphylaxiás reak
ció fordult elő). 
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TúlérzékenységL tünetek felléptekor az adago
lás! azonnal meg kelJ szüntetnit 

Csökkent veseműködésú betegek a szaká
soshoz képest alacsonyabb adagokat kaphatnak. 

A kezelt betegek veseállapotát minden esetben 
értékelni kell, különösen olyan súlyos betegekét. 
akik a maximális terápiás adagot kapják, esetleg 
aminoglikoziddal kombinálva. 

Szoptatáskor - kis koncentrációban ..,.nátjut az 
anyatejbe. 

Terhességben, különösen az első trimesterben 
csak az elóny/kockázat alapos mérlegelésével 
adható. 

Kémiai inkompatibilitás miatt nem szabad 
aminoglikozidokkal egy fecskendébe felszfvni vagy 
egy infúziós oldatba vinni. 

Szemmel láthatóan elszíneződött, vagy bármi
lyen csapadék- vagy anyagrészecskét tartalmazó 
oldatot nem szabad felhasználni. 

Eltartás. A porampullák szabahőmérsékleten 
(15-25 °Cj tartandók. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K -1287 (500 mg injekció) 

K-1288 (1 g injekció) 

A rekombináns humán eritropoetin (r-Hu EPO) 
biológiai aktivitása és immunológiai reaktívitása 
alapján azonos az endogén glikoproteinne!, mely a 
vesében termelődik és a vörösvérsejtek érését 
serkenti. Termeléséta szöveti oxigenizáció mértéke 
szabályozza. 

Molekulasúlya 30 OOO dalton. Protein része 165 
aminosavból álló polipeptid lánc, melyek moleku
lasúlya 18244 dalton. A szénhidrát rész kb. a 
molekulasúly 40%-ának felel meg. 

Felezési ideje iv. adagolás után egészsége
seken kb. 4 óra, veseelégtelenségben 7-8 óra. Az 
eddigi vizsgálatok alapján r-Hu EPO-kötő 
antitesteket nem találtak. 
• Hatóanyag 

1000 E (0,0084 mg), 2000 E (0,0168 mg), 4000 
E (0,0336 mg) és 10000 E (0,084 mg) rekombináns 
erythropoietinum humanum (epoetinum p) 1 ml ste
ril vizes oldatban. Az ampullák 2,5 mg/ml humán 
szérumalbumint is tartalmaznak. 
O Javallat 

Krónikus veseelégtelenség következtében fel
lépő anaemia, illetőleg ha krónikus veseelégtelen
ség miatt transfusio adása indokolt. (Praedialysis 
stádiumában is.) 



e Ellenjavallat 
A jelenlegi ismeretek szerint nincs. Kellő adatok 

hiányában gyermekek nem kezelhetők. Terhesség 
és szoptatás {lásd: Figyelmeztetés). 
• Adagolás 

Aszokásos kezdő adag heti 3-szor 50 E/ttkg iv., 
1-2 perc alatt beadva vagy pedig sc. Az adag eme
lése a klinikai választól függ, a várható haemoglobin 
növekedés havi 2 g/dl érték alatt van. Ha szüksé
ges, az adag 25 E/ttkg-mal növelhető 4 hetenként. 
Ha a hemoglobin emelkedés üteme meghaladja a 
havi 2 g/dl-t - heti 3-szar 50 E/ttkg adagolás esetén 
-akkor az adag csökkentése, azaz a heti adagból 1 
injekció elhagyása javasolt. A heti adag ne haladja 
meg a 200 E/ttkg-ot (heti 3 részletben való adago
lással). 

Ha a haemoglobin szint a 10-12 g/dl (haema
tokrit 30-35%) szintet eléri, a heti fenntartó adag -
100--300 E/ttkg 2 vagy 3 adagra elosztva - csök
kenthető. Az optimális haemoglobin szintet az orvos 
ítéii meg, a 10-12 g/dl érték megfelelő lehet. Ha a 
kezelés kezdetén a beteg haemoglobin szintje na
gyon alacsony, kisebb mint 6 Q/dl, magasabb fenn
tartó adagok adandók, ha 8 g/dl felett van, heti 100 
E/ttkg-ra is csökkenthető. 

A kezelés megkezdésekor és az alatt a bete
gek vasháztartását ellenőrizni kell, és ha szük
séges, vaspótlásról kell gondoskodni. Csökkent 
klinikai válasz észlelheló azokban a betegekben, 
akiknek alumínium-intoxikációjuk vagy infekciójuk 
van. 
• Mellékhatás 

Vérnyomásemelkedés, fistula-thrombosis, influ
enzaszerű tünetek, csontfájdalom és hidegrázás az 
injekció beadása után, görcsök, bőrreakciók, 

szemhéjoedema, allergiás tünetek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adandó: 
- vérképző gyógyszerekkel pL ferroszulfáttal 

vashiányállapotban {a hatás potenciálódhat). 
• Figyelmeztetés 

A gyógyszert úgy kell adagolni, hogy a haemo
globin és a vérnyomás rendszeres ellenőrzésével a 
haemoglobin szint 10-12 g/dl közölt stabilizálódjék. 

A kezelést különös elővigyázattal kell végezni, 
ha a betegnek nem kontrollált a hypertensiója, 
ischaemiás érbetegsége van, ha kórtörténetében 
görcsroham szerepel vagy a készítmény iránti aller
gia gyanúja áll fenn. 

Rendszeresen ellenőrizni kell a vérnyomást, a 
haemoglobin- és a szérumelektrolit szintet a hyper
toniás epizódok elkerülése érdekében. A_ kezelés 
során a haemoglobinszintet legalább hetenként kell 
ellenőrizni, amíg stabil 10-12 g/dl értéket elér. 
Ezután az ellenőrzés ritkább lehet. 

Hypertensiv encephalopathia és görcsroham 
fordulhat elő, ha a haemoglobinszint emelkedése 
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gyors. A javasolt haemoglobinszint emelkedés 
kisebb havi 2 g/dl értéknéL 

Ha a vérnyomás emelkedni kezd vagy fejfájás 
jelentkezik, agresszívebb antihypertensiv terápiát 
kell alkalmazni. Ha a vérnyomásemelkedés nem 
kontrollálható megbízhatóan, a beteg kórházi keze
lése indokolt. 

Ha a kezelt. betegnél hypertonia alakul ki, elő
ször a folyadéktúlterhelést kell kizárni és ezután 
antihypertensiv szereket adni (főként perifériás 
vasodilatatorok javasoltak), mielótt az ún. száraz
súly csökkenne. A szárazsúly csökkentése a 
haematokrit és a viszkozitás tovább"i emelkedésé
hez vezethet. Phlebotornia meggondolandó azok
nál a betegnél, akiknél a haemoglobin szint 12 
g/dl, vagy az emelkedés meghaladja a havi 2 g/dl 
értéket. 

Ha akut hypertoniás epizód jelentkezik en
cephalopathiával vagy anélkül, az r-Hu EPO adago
lási meg kell szüntetni. (A haemoglobin kancentrá
ció ezt követően csökkenni fog kb. 0,5 g/dl értékkel 
hetente.) 

Az anaemia rendezése az étvágy fokozódásá
hoz és a káliumfelvétel emelkedéséhez vezethet. Ha 
hyperkalaemia jelentkezik, akkor a diétát és a dia
lysisre vonatkozó előírásokat ennek megfelelően 

mődosítani kell. A dialysis előtt karbamid- és krea
tininszint emelkedése fordulhat elö a megnöveke
dett proteinfelvétel eredményeként, ilyenkor a dia
lysis-program szükség szeríni módosítandó. A dia
lizátorokat ellenőrizni kell a fokozott véralvadás 
miatt, szükséges lehet a dialysis alatti heparin 
adagjának emelése. EEG és CT vizsgálatok alka
lmasak lehetnek a görcs tünetek egyéb lehetséges 
okának kizárására. Ezek a vizsgálatok szükség 
szeríni megismételendők. 

Az injekció beadása előtt az oldatot ellenőrizni 
kell, hogy részecskék és elszíneződés nem észlel
hetők-e. 

Az iv. injekció beadása 1~2 percig tartson. 
Dialysált betegnek az injekciót a dialysis befe
jezése után kell adni. Lassú, 5 percen túli iv. bead
ás vagy sc. beadás szükséges, ha a betegen 
előzőleg influenzaszerű reakció fordult eló. Nem 
adható infúzióban és más gyógyszeresDidalokkal 
együtt. 

A gyógyszer hatása terhességben és a repro
dukciós képességre nem ismert. Terhességben és 
szoptatás idején csak akkor javallt a kezelés ha az 
elkerülhetetlenül szükséges. Túladagolás hyper
taníához vezethet. Ha különösen magas haemoglo
bin szint jelentkezik, phlebotomiát kell végezni: 

Eltartás: fénytől védve, hűvös helyen (2-8°C). 
e Megjegyzés: + Fb 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4004 (1000 injek
ció); K ~ 1700 (2000 injekció); K- 1446 (4000 injek~ 
ció); K- 1701 (10000 injekció) 

ERAZON 1% gél (35 !J) 
ERAZON 1% krém (35 g) 

KRKA ATC-kód.: M02A-A07 . 

Hatóanyaga, a piroxicam nemszteroid anai
geticum és gyulladáscsökkentő. Helyileg {percutan) 
alkalmazva az érintett területbe történő bejutás után 
- a prosztag!andinok szintézisének gátlásán 
keresztül- fejti ki hatását. Jól tolerálható, gyakorlati
lag nem vált ki kellemetlen reakciói az alkalmazás 
helyén. 
e Hatóanyag 

0,35 g piroxicamum (35 g) krémben; 0,35 g 
piroxicamum (35 g) géJben. 
• Javallat 

Önállóan, valamint kiegészítő kezelésként kü
lönféle rheumatologiai betegségekben: lágyrész 
rheumatismus (myalgia, fibrositis, fibromyositis, bur
sitis, tendinitis, tendosynovitis, idegkompresszió 
nélküli heveny lumbago, epicondylitis), gyulladásos 
és degenerativ rheumatológiai kórképek. 

Sport- és traumás lágyrész-sérülések (ficam, 
rándulás, hámsérülés nélküli zúzódás); 
• Ellenjavallat 

Piroxicam-túlérzékenység. 14 éven aluli gyer
meknek nem ajánlott. 

Terhesség időszakában csak gondos egyedi 
orvosi mérlegelés alapján alkalmazható. 
e Adagolás 

A kezelendő ép börfelületre, annak nagyságától 
függóen pár cm hosszú,.csíkot a krémból, ill. a gél
ből kinyomva, azt finoman a bőrbe bedörzsölni. 
Naponta 2-3-szar ismételhető. 
• Mellékhatás 

Az alkalmazás helyén kivételesen bőrvörösség, 
viszketés, égó érzés jelenhet meg. Túlérzékenységi 
tünet esetén a kezelés megszakítása indokolt. 
• Figyelmeztetés 

Az Erazon krém és gél nem alkalmazható sérül! 
vagy beteg bőrfelü!eten. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől és ned~ 
vességtól védve. 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 2208 (gél) 

K- 2207 (krém) 

ERGAMí:sepp(51111) ., ........ ·: · .·· 

ERGAM<Injel<ciÓ(5 x'lml)!• .. . .. ·.······.•·.·· 
RICHTER 

Alkalmas tartós és erős méhösszehúzódás 
kiváltására. Az erős méhcontractio a myometrium-

451 

ban futó ereket is szúkíti, így szülés utáni vérzések 
hatékony csillapítója. 
• Hatóanyag 

0,3 mg ergetaminium tartaricum (1 ml) ampul
lánként 3 mg ergoiaminium tartaricum (5 ml) 
propilénglikol-tartalmú vizes oJdatban. 
• Javallat 

Korai gyermekágyi vérzés (atonia_po§Lpartum), 
késői gyermekágyi vérzés, gyermekágyi "Subinvolu
tio megelőzése és kezelése, abortus incompletus 
befejezése eselén a méh összehúzódásának előse
gftése. 

Nőgyógyászatban (a szövettani lelet ismereté
ben) a vérzés mennyiségének csökkentése. Migrain. 
• Ellenjavallat 

Hypertonia, érbetegségei<., súlyos máj - és 
vesefunkció - zavarok, anyarozs - alkaloidok iránti 
túlérzékenység. 
• Adagolás 

Általában naponta 0,15-0,6 mg (1-2-szer%-1 
ampulla) sc. vagy im. Az oldatból naponta 0,7-2 
mg (2-3-szar 15-30 csepp).1 ml =kb. 25 csepp 
= 0,6 mg hatóanyag. 
• Mellékhatás 

Émelygés, hányás, perifériás vérkeringési 
zavarok. 

Eltartás: fénytól védve, hűvös helyen. 
e MegjegyZés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 1262 (csepp) 

Tsz.: 1263 (injekció) 

'ER J GON j;ZihiJ) (200'!J) 

EGIS .·. .. .. .. ;: •. 'ATQkÓd!~i)~~i\62 

• Hatóanyag 
44 mg codeinium chloratum, 618 mg natrium 

hypophosphorosum, 2,564 g calcium hypophos
phorosum, 6,18 g sulfoguaiacolum (200 g-os) üveg
enként. 
• Javallat 

Felső légutak köhögéssel járó meghúléses meg
betegedései. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 3-szar 1 evókanállal, 
gyermekeknek 1-6 éves korban naponta 1-2 ká
véskclnállal, 7-12 éves korban naponta 3-szar 1 ká
véskanállal. 
• Mellékhatás 

Főleg hosszabb ideig tartó alkalmazás eselén 
obstipatio, bélmotilitás csökkenése, gyermekek 
aluszékonysága, miosis, esetleg nyugtalanság. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 210 



ERPÖZID tabletta (50x) - . 

ERPÖZID. FORTE tabletta (50x) 

CHINOIN 

A Rauwolfia alkaloid reszerpin és a hydro
klorotiazid kombinációja magas vérnyomás keze
lésére. 

Az erős saluretikus hatású hydrochlorothiazidum 
a vérnyomáscsökkentő hatást jelentősen növeli. 
e Hatóanyag 

O, 1 mg reserpinum, 1 O mg hydrochlorothi
azidum tablettánként 0,25 mg reserpinum, 25 mg 
hydrochlorothiazidum forte tabletténként 
e Javallat 

Enyhe essentialis, labilis és tachycardiával járó 
hypertonia, valamint a vese vagy az érrendszer 
megbetegédéseiből eredő, továbbá hormonális 
eredetű enyhe hypertoniák. 
e Ellenjavallat 

Oepressios típusú hangulatzavarok, halmozott 
epilepsiás rohamok. Gyomor- és nyombélfekély, co
litis ulcerosa. óvatosan adagolandó csökkent máj
és vesefunkció, koszorúér-betegségek, valamint 
diabetes mellitus esetében. 
o Adagolás 

A beteg állapotának és az egyéni túróképes
ségnek figyelembevételével felnötteknek a keze
lés kezdetekor naponta 2-3-szar 1-2 tabi. vagy 
2-3-szar %-1 forte tabi. Fenntartó adagként- kb. 
a kezelés 3-4. napjától - napi 2x1 tabi. elegendő 
lehet. 
o Mellékhatás 

Bágyadtság, fáradékonyság, depressio, 
orrnyálkahártya duzzadás, szájszárazság, diar
rhoea, gastrointestinális tünetek, szédülés, angina 
pectoris, dispnoe, pruritus, bórkiütések, hy
pokalaemia, hyperurikaemia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos együtt adni: 
- MAO-inhibitorokkal (hypertoniás krízis veszé

lye). A két gyógyszer alkalmazása között 1 O nap 
szünetet kell tartani. 

- katekolaminokkal 
óvatosan adható: 
- triciklikus antidepressivumokkal (központi 

idegrendszeri zavarokat. hyperexcitabilitást, mániát 
okozhat); 

- digitálisz-készítményekkel (a digitálisz okozta 
arrhytmia gyakoribbá válhat, ill. fokozódhat, ami a 
további együttadást kontraindikálja); 

- guanetidinnel és származékaival (orthostatikus 
hypotensio fokozódása, bradycardia, psychés 
depressio veszélye); 

- gáz - és ív. narcoticumokkal (hypotensiv hatás 
fokozódása); 
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- orális anticoagulansokkal (azok adagjait újra 
be kell állítani); 

- antiarrhythmiás szerekkel (cardialis asystole, 
excessiv bradycardia veszélye); 

- orális antidiabeticumokkal (azok hatását 
csökkentheti); 

- kortikoszteroidokkal (hypokalaemia fokozó
dik); 

- izomrelaxánsokkal (azok hatása fokozódhat a 
kalium-ürítés növelésével). 

- az Erpozid hatását a levedapa és antiepilep
ticumok csökkentik; 

- kálciumsókkal és kolecalciferollal együtt adva 
hypercalcaemiát okozhat; 

- anticholinerg szerek és a diazoxid fokozzák a 
hatását- tetracyclinekkel a nephrotoxicitás fokozód
hat; 

- kerülendő együttadása lítiumsókkal, mivel 
toxikus fítiumszint alakulhat ki; 

- a béta-b!ockolók antihypertensiv hatását 
fokozza; 

-az arnantadin toxicitását és a curare alkaloidok 
hatását fokozza; 

- hatását csökkentik a "non-szteroid gyulladás
gátlók; 

- a kolesztiramin csökkenti a felszívódási; 
-az alkohol és a barbiturátok fokozzák orthoste-

tikus hypotonlát okozó hatását; 
- antagonizália a bromokriptin hatását. 

e Figyelmeztetés 
A vér cukor- és elektrolit-szintjét időnként ellen

őrizni kell, és tartós adagolás során szükségessé 
válhat káliumsók adagolása. Az egyidejűleg adott 
egyéb antihypertensivurnak és diureticumok adag
ját szükség szerint csökkenteni kell. 

A jármúvezetóképe.sséget és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, 
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a 
gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási 
módon történő alkalmazásamellett lehet járművet 
vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát vé
gezni. 

Alkalmazásának. ideje alatt tilos szeszes italt 
fogyasztani. 

Eltartás: fénytól védve, légmentesen. 
O Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3164 (tabletta) 

Tsz.: 3165 (forte tabletta) 

· .. l:llvc;l12~ims••kap,;zul~i(2li><><i•::l:•·•.•·· 
EF\vc 2so•n;os)(llpszllla (100x;c24x)· · 

Az eritremicin az érzékeny mikroorganizmusok 
fehérjeszintézisét befolyásolja. A bakterialis riboso-

ma 50 S csoportjtához kapcsolódva meggátolja az 
RNS-függö transpeptidatiót és/vagy a translocatiót. 
A baktérium speciestól, a növekedési fázistól, az 
inoculum számtól, illetve a gyógyszer koncentrá
ciójától függöen bacteriostatikus. vagy bactericid 
hatású. A hatóanyag mikrokapszulázott formája, 
enterosolvens bevonala a gyógyszert megvédi a 
gyomornedv roncsoló hatásától, a béltraktusból jól 
felszívódik és megbízható koncentrációt ered
ményez a vérben. Jól diffundál a test különbözó 
szövet- és folyadéktereibe. Normál májfunkció 
eselén igen nagy koncentrációt ér el az epében. 
Kiválasztása előrehaladott májbetegségekben 
csökken. Mintegy 5%-a választódik ki aktív for
mában a vizelettel, a vesefunkció a kiürülés! nem 
befolyásolja. Nagy koncentrációt ér el a 
prostatában. Áthatol a placentán, kiválasztódik az 
anyatej-ben. 

Hatását befolyásolja a gyomor-bélcsatorna pH
jának változása, kb. pH 8,5-íg növekszik. Hatékony 
a legtöbb Gram-pozitív baktériummal szemben, 
beleértve a staphylococcusokat, streptococcu
sokat, Corynebacterium diphtheriae-t, és a Lisferia 
monocytogenes-t. Egyes Gram-Qegatív baktéri
umok is érzékenyek rá: Bordetella pertussis, 
aranhamel/a catarrhalis, Campylobacter és 
Neisseria fajok, Legionella fajok (L. pneumophila is) 
és Haemophilus fajok, bár a H. influenzae valószínú
leg csak mérsékelten érzékeny rá. Egyéb érzéken'l' 
mikroorganizmusok: Chlamydia fajok, Mycoplasma 
pneumoniae (de aM. hominis nem), egyes nem tbc
t okozó mycobacteriumok, Ureaplasma urealytica, 
Treponema pal/idum. Entamoeba histofytica, 
valamint egyes rickettsi§k. Számos Gram-pozitív 
anaerob érzékeny rá, de hatása a Gram-negatív 
anaerobokra változó; a Bacteroides fragilis egyes 
törzsei és a Fusobacterium fajok rezisztensek. A 
gombák, élesztőgomba-fajok és vírusok re
zisztensek rá. Érzékeny mikroorganizmusokra a 
minimális gátló kancentráció (MIC) 0,1-2 ).l.g/ml. 

Az eritromicin-rezisztencia leggyakoribb a 
staphylococcusoknál és streptococcusoknál, és 
gyakran hozzák összefüggésbe az egyéb makroli
dokkal, lineasamiddal vagy streptogramin antibi
otikumokkal szembeni keresztrezisztenciával. A 
baktériumtörzseknek az eritromicinnel szembeni 
rezisztenciája rövid távú terápiánál általában nem 
alakul ki: nehezen gyógyuló fertüzések tartós 
kezelésekor sokkal gyakrabban szakott előfordulni. 

Az eritromicint a gyomorsav lebontja, ezért 
általában vagy bázis ·formájában, bélben oldadó 
kapszulában alkalmazzák, vagy a stabilabb sók és 
észterek formájában. A gyógyszerformától függóen 
a táplálék zavarhatja az eritremicin felszívódását, 
ezért a gyógyszert étkezés előtt 30 perccel vagy 
többel kell bevenni. 

Az eritremicin nagymértékben megoszlik a 
szövetekben és a testfolyadékokban; a májban és a 
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lépben bizonyos mértékig felhalmozódik. 
Előnyösnek tartják, hogy bejut a csarnokvízbe, de a 
vitrealis folyadékba nem. A liquorban csak kis kon
centrációban van jelen. A magzati vérben az anyai 
plazma eritromicin-koncentrációjának max. 20%-át 
mérték: az anyatejbe is bekerül. Nagy koncentrá
cióban választódik ki az epében, és.az orális adag 
max. 5%-a jelenik meg a vizeletben. A szer:v.ezetben 
a gyógyszer számottevő mennyiség·e iil1ktiválód
hat. A plazma eritromicin-csúcskoncentrációi a 
250-500 mg bázis adagolása után kb. 4 órán belül 
kialakulnak. 
o Hatóanyag 

125 mg, 250 mg erythromycinum kap
szulánként. 
e Javallat 

Az alább felsorolt kórokozók okozta enyhe és 
középsúlyos fertőzések kezelése és megelőzése. 

Eritremicin iránt érzékeny Gram-pozitív 
kórokozók: Streptococcus pneumoniae, Strep
tococcus pyogenes, Staphy/ococcus aureus. 
Néhány Gram-negatív kórokozó: Neisseria menfngi
tidis, Neisseria gonorrhoeae. Egyéb kórokozók: 
Corynebacteríum diphtheriae, Haemaphi/us influen
zae, Legíonel/a pneumophifa, Mycopfasma pneu
moniae, Chlamydia trachomatis, Entamoeba hís
tolytica. 

Elsőként választandó gyógyszer penicillinaller
gia, valamint legionellosis esetén. 

Légúti fertőzések: pharyngitis, tonsillitis, bron
chitis, lobáris és bronchopneumonia, atípusos 
pneumonia, sinusitis, otitis media. 

Máj-, epe- és bélfertózések: cholangitis, chole
cystitis, intestinalls amoebiasis (extraenterális 
amoebiasis kezelésére nem alkalmas), Cam
py/obaefer enteritis, gastritis, peritonitis. 

Urogenitális fertőzések: gonorrhoea, syphillis 
(penicillinallergia esetén), Mycoplasma és 
Chlamydia okozta krónikus prostatitis; cancroid 
(lágyfekély), Chlamydia-fertőzések, urethrális, 
endoceNicalis vagy rectalis fertőzések kezelésére 
azoknál, akik a tetraciklineket nem tolerálják, vagy 
akiknél tetraciklin alkalmazása ellenjavallt 
Chlamydia okozta lymphogranuloma venereum. 
Alkalmazható terhesek Chlamydia trachomalis 
okozta fertőzéseinek kezelésére, valamint olyan ter
hesek kezelésére, akiknek szexuális partnere nem 
gonococcus okozta urethritisben szenved. 

Diphteria kezelésében az antitoxin kiegészítése
ként adható, vagy önmagában a hordozó állapot 
megszúntetésére. Pertussis kezelésében a fertöző 
állapot megszúntetésére adható, vagy prevenlive a 
beteggel érintkező egyéneknek. Bór- és Jágyrészfer
tőzések: strepto- és staphylococcusok által okozott 
fertőzések, mastitis, furunculosis, carbunculus. 

Prophylaxis: vitiumos betegekben az endocarditis 
megelőzése. Fogászati és szájsebészeti beavatko
zás. Penicillinallergiában rheumás láz megelőzése. 



• Ellenjavallat 
Eritromicin túlérzékenység, súlyos májkáro

sodás. 
• Adagolás 

Felnőtteknek szokásos adagja: 6 óránként 
250 mg. A napi adag a kórkép súlyosságától füg
göen 4 g-ig emelhető. 

Gyermekeknek szokásos adagja: enyhe és 
középsúlyos esetben a ttkg, életkor és a fertözés 
súlyosságától függöen: 20-30 mg/ttkg naponta, 
3-4 részre elosztva. Lehet a napi adagot 2 részben 
is adni 12 óránként. Súlyos esetben a gyógyszer 
adagja kétszeresére emelhető. 

Adása csak azon gyermekeknek ajánlott, 
akiknek az egyszeri adag legalább egy kapszula. 
Ha a kapszula lenyelése gondot okoz, más orális 
gyógyszerforma, pl. szirup javallt. A kapszulát 
egészben, étkezés előtt vagy közben, vízzel kell 
bevenni. 

Streptococcus-fertözésben legalább 10 napig 
kell adni. 

Adagolása a szokásostól eltérő esetekben: 
Primer syphilis kezelésére 10-15 nap alatt összesen 
30--40 g, megfelelöen elosztva. 

Gonorrhoeás fertözésben 3 napon át eritro
micin-taktobionát injekció (500 mg 6 óránként), 
majd per os 250 mg 6 óránként 7 napig. 

Legionárius betegség súlyos eseteiben iv. 
adagolás szükséges, középsúlyos esetekben felnöt
teknek per os naponta 4-szer 500 mg 14 napon át. 

Amoebás dysenteriában felnőtteknek naponta 
4-szer 250 mg, gyermekeknek 20-30 mg/ttkg/nap 
10-14 napig. 

Megelőzésre felnőtteknek: Streptococcus-fer
tözés megelőzésére naponta 2-szer 250 mg, endo
carditis megelőzésére a fogászati, ill. sebészeli 
beavatkozás előtt 1 órával 500 mg, majd óránként 
250 mg, összesen 4 alkalommal. 

Prophylaxisként fogászati vagy felső légúti bea
vatkozások előtt 2 órával 1 g, azt követően 6 órával 
0,5 g. 

Gyermekeknek először 20 mg/ttkg, majd 
1 o mg/ttkg adható. 
• Mellékhatás 

Nagyobb adagok eselén gastrointestinalis 
panaszok, enyhe hasi fájdalmak, hányinger, hányás, 
hasmenés, dyspepsia, székrekedés, szájpenész, 
fejfájás és szédülés léphetnek fel. Nagyobb adagok 
után előfordulhat reverzibilis süketség is. Allergiás 
bórtünetek, anaphylaxia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- teofillin nagy adagjával vagy karbamazepinnel 
együtt adva az eritromicin megemeli a teofillin vagy 
karbamazepin szérumszintjét és ezáltal a toxicitá
sukat 

- digoxinnal a digoxin szérumszint emelkedhet. 
-orális anticoagulanssal az anticoaguláns hatás 

növekedhet. 

- klindamicinnel együtt adva hatáscsökkenés 
lép fel, mivel a két antibiotikum közölt antagonizmus 
van. 
• Figyelmeztetés 

Beszúkü!t májfunkciójú beteg esetén adagolása 
fokozott figyelmet és ellenőrzést igényel. 

Az eritromicin potencírozhatja a ciklosparin ha
tását -gátolja a" máj által történő lebontását. 

Egyes diagnosztikai tesztek eredményét meg
hamisíthatja, pl. a vizelet katekolamin-, 17-hidroxi
kortikoszteroid-, és 17-ketoszteroid-szintjének mé
rését, és a vér folsavszintjének mikrobiológiai méré
sét. 

A hallásélességet a kezelés előtt és alatt is tesz
telni kell, különösen időseknél, továbbá az eritro
mleint ne adjuk egyidejűleg más, potenciálisan atc
toxikus gyógyszerekkel együtt. Terhességben adha
tó. (ÁIIatkísérletben magzatkárosítást nem észleltek 
és erre vonatkozó humán adat sincs.) Szepatáskor 
az eritromici n kiválaszlód ik az anyatejben. 

Túladagolás esetén gyomormosás, tüneti 
kezelés javasolt, specifikus antidoturna nincs. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3844 (125 mg kapszu
la); Tsz.: 3660 (250 mg kapszula) 

ER\'"rí'IBAN••granuláiumszrt\.l(lhOz 
• :(:l!)g) ·. . . .. . . . . . .. 
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• Hatóanyag 
2,5 g erythromycinum estolicum 30 g granulá

tumban. 
• Javallat 

Eritromicin iránt érzékeny Gram-pozitív baktéri
um és néhány Gram-negatív baktérium okozta fer
tőzések kezelése és megelőzése. 

Tonsillitis, laryngitis, sinusitis, tracheitis, akut és 
krónikus bronChitis, pneumonia, otitis media és gin
givitis, b!epharitis, paronychia, acne, impetigo, 
orbánc, cholecystitis, enieracolitis endocarditis, 
osteomyelitis, urethritis, diphteria, scar!atina, amoe
biasis. Operációk, égések, traumák esetén sepsis 
megelőzése, endocarditis megelőzése. Penicillinnel 
szemben rezisztencia (pl. kórházi Staphylococcus
fertőzés), penicillinallergia. 
• Ellenjavallat 

Eritromicin-túlérzékenység, májkárosodás. 
• Adagolás 

Az üvegben levő granulátumhoz töltött 40 ml 
ivóvízzel összerázott szuszpenzió ml-ként 25 mg 
eritromicinbázist tartalmaz. 

Gyermekek napi· adagja ttkg-onként 20--30 mg 
(bázis), 4 részre elosztva. (20 kg-os gyermeknek 
naponta 400-600 mg, azaz 4-szer 4-6 ml). 

e Mellékhatás 
Nausea, hányás, hasmenés, allergiás börtúne

tek, cholestatikus icterus. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő: 
- teofillirlne! (ennek szin.tje növekszik a szérum

ban); 
- bactericid hatású antibiotikumokkal (azok 

hatását csökkenti). 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 
Az elkészített szirup 10 napig hűvös helyen 

tárolandó és felhasználható. 
• Megjegyzés: + + v 
• Törzskönyvi szám: K- 769 

ERVTHROMVC:illi·LACTÖBIQNATE 
300 mg injél<ciÓ(1x) 

CHIMIMPORT • ATC kód• J01 F A01. 

e Hatóanyag 
300 mg erythromycinum (laktobionát só for

májában) porampullánként 
• Javallat 

Pneumonia, a légzőszervek akut fertőzéses 

megbetegedései, Streptococcus-fertózések, 
Staphylococcus-pyodermák, diftériahordozás, 
gonorrhoea, lymphogranuloma inguinale stb. 
Prolongált kezelésben eritromicinnel szemben is 
fejlődhet ki rezisztencia, ezért krónikus fertőzések
ben kevésbé javallt. 
• Ellenjavallat / 

Eritromicin túlérzékenység. Ha más eritromicin
származékok hatására cholestatikus icterus 
fejlődött ki, nem szabad alkalmazni. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: a szárazampulla tartalmát 10-20 ml 
aqua des!. pro inj.-ban feloldjuk. (Más oldészert 
gélképződés miatt nem szabad alkalmazni[) Ezt a 
törzsoldatot tovább hígítjuk SG-60 ml konyhasóol
dattaL A kapott 60-80 ml oldatot 10 perc alatt iv. 
injiciáljuk. Átlagos napi adagja 1 g (6 óránként 
250 mg). Súlyos fertözésekben kétszerese adható 
(6 óránként 500 mg). Rövid ideig tartó infúzióra 
250-500 mg 30 perc alatt. Tartós cseppinfúzióra 
1-2 g 0,5-1-2 liter folyadékban 10-12 óra alatt. 

Gyermekeknek naponta 40-50 mg/ttkg, cse
csemőknek naponta 10-20 mg/ttkg, 2-4 egyenlő 
részre elosztva. 
• Mellékhatás 

Nausea, hányás, hasmenés, allergiás bőrtüne
tek, cholestatikus icterus. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő 
- teofillionel (ennek szintje növekszik a szérum

ban); 
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- baktericid hatású antibioticumokkal (azok 
hatását csökkenti). 
e Figyelmeztetés 

Könnyen fejlődik ki rezisztencia, ez gyakran ole
andomicin-keresztrezisztenciával jár együtt, ezért 
csak olyankor célszerű alkalmazni, amikor a 
kórokozó eritromicinre érzékeny, más antibioticumra 
pedig nem reagál. 

A hígítatlan törzsoldat iv. nem -alkalmazható; 
hányingert, hányást, vénás intimaizgalmat és throm
bophlebitist válthat kL 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + v 
• Törzskönyvi szám: K - 712 

A disulfiram az alkohol metabolizmusát gátol
ja. Az Esperal implantációs tabletta bór alá ültet
ve hatását több hónapon át fejti ki. Bármilyen al
koholtartalmú ital fogyasztása kellemetlen. Átme
neti reakciói okoz, mely fokozatosan csömört (un
dort) kelt. 

Az Esperal tabletta beültelésével sok esetben 
elkerülhető a naponkénti gyógyszerbevétel. 
• Hatóanyag 

100 mg disultiramum tablettánként. 
• Javallat 

Krónikus alkoholizmus. 
• Ellenjavallat 

- szív- és érrendszeri, vérképzőrendszeri meg
betegedések, máj és hasnyálmirigy-elégtelenség, 
struma. 

-cukorbetegség, epilepsia, fennálló neuro-psy
chiatriai zavarok. 

- terhesség vagy terhességet megelőzően ill. 
annak gyanúja esetén. 

- suieidium veszé!ye. 
• Adagolás 

Kizárólag sc. beültetésre alkalmazható. 
Egy alkalommal8-10 tablettát kell a bőr alá 

beültetni, csillagszerú elrendezésben. A tablet
tákat a metszés helyétól legalább 4 cm távolság
ban kell elhelyezni, a kiesésük elkerülése 
érdekében. A beültetést célszerű 8 hónapos 
időközökben megismételni. Egyes esetekben a 
kezelés orális disulfiram tartalmú készítményekkel 
kiegészíthető. 

• Mellékhatás 
A diszulfiram-alkohol reakció tünetei jelentkezési 

sorrendben a következők: a fej-, nyak- és mellbór 
erős ki pirulása, a kötöhártyák belövelltsége (esetleg 



oedemája), verejtékezés, nehéz,_ majd szapora 
légzés, tachycardia, vérnyomáseses. -

A gyógyszer hatása alatt . e_l?_fordulhat 
gyengeségérzet memóriazavar. feJfaJaS, mely 
tünetek áltatában 2-3 hét alatt r~ndezód~e~. 
Előfordulhatnak allergiás bórtünetek es __ fel~arod~
sok (p!. kaucsuk származékokkal való kolcso~~at~s 
következtében). Jelentkezhetnek P?lyneuntls es 
szemideggyulladás (8-vitamin kezelessel kompen

zálható). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: . 
- központi idegrendszer depresszánsalval 

(hatásuk növekedhet); 
_ központi izomrelaxánsokkal (hatásukat foko~

za, kivétel a karisoprodol, ennek hatását csökkenti). 

e Figyelmeztetés . 
A kezelés megkezdése előtt go~dos általanos 

orvosi kivizsgálást kell végezni sze~l _károsodások. 
vagy neuro-psychiatriai zavarok.f_eltar_asára: 

A gyógyszer iránti tolerancia! celszeru per _os 
disulfiram kezeléssei megállapítani. A k~z~lest 
megkezdeni tilos alkoholos állapotban lévo ill. a 
beültetést megelőzően 24 órával alkoholt fogyasz-

tott betegen. . 
Alkalmazásának első szakasz~ban_- egyénen~ 

ként meghatározandó ideig - Járm_uvet vez~t~l 
vagy baleseti veszéllyel járó munkat végezm li-

tos! · dó eg a 
A továbbiakban egyénileg hat~ro;an m 

tilalom mértéke. Alkalmazásának Idotartama alatt 
szeszes italt fogyasztani tilos! 

Túladagolás: .. . 
A túladagolás az artériás vérnyomás csakkene-

sél és neuro-psychiatriai zavarokat okozh~t. Ez:k 
intenzitása csökkenthető 10 ml10%-o~ nát~lum;:JI~
zulfit illetve 5 ml 1 O%-os magnézium-dlszulflt ad asa-

val. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

o Megjegyzés: + Fb 
0 Törzskönyvi szám: K- 1557 

ösztradiol szintje) emelkedik és ezen az érté~~n is 
marad a 4 napos alkalmazási peri~dus v~ge1g .. A 
tapasz eltávolítását követöen .. az o.s~tradlol szlnt 
24 órán belül vissza áll a kl~n?ulasl al~pérték_re 
{átlag 10 pg/ml). A vizelettel k1va_lasztott osztradlal 
mennyiség pedig 2-3 nap alatt én el a kezelés elót
ti értéket (0,5 11g/g kreatinin). 

Az Osztradjol plazmaszintje has_onlóan alakul a 
transzdermális ősztradial - noretlszteron ac~tát 
k mbináció {Estragest TIS) alkalmazása során IS. 

0 
A noretiszteron acetátból {NETA) a szarve

zetben noretiszteron keletkezik, amely az Estrage:_t 
TTS tapasz felragasztását követő ·2 napon belul 

0.5_1 ,O 11g/ml-es plazma konce~trációt _ér :1. Ez a 
kancentráció az alkalmazási periódus vegé~g meg
marad és elegendő ahhoz, hogy megelozze az 
endametrium hyperplasia kialakulását. • . 

A tapaszokból történő hatóanyag felszNódás kiS 
mértékben egyénileg változhat. 

Estraderm TTS 50 Estragest TTS 

Az ösztradiol lel szaba-
50 ug/nap 

dulás számszerű mértéke 50 ug/nap 

A NETA lelszabadulás 
0,25 ug{nap 

számszerű mértéke 

ösztradiol tartalom 4 mg 10mg 

NETA tartalom 
30mg 

A llatóanyag !etszaba-
10 cm2 20 cm2 

dulás területe 

o Hatóanyag . 
Estraderm TIS 50: 4 mg oestradiolum kerek, 

lapos, átlátszó tapaszonként . . 
Estragest ns·. 10 mg oestradiűlum es 30 mg 

norethisteronum aceticum kétrekeszes, lapos, átlát

szó tapaszonként 
e Javallat 

Természetes úton vagy sebészi bea~atk~zást 
követően kialakuló menopauzálís ösztrogen-h:án~
tünetek pl.: hőhullám, alvászavar, urogenl~ális 
atrophia valamint hangulati ~avarok kezelese. 
Postmenopausalis osteoporosis ~egelóz~se.' a 
csonttörésekre való fokozott hajlam, :11. _kockazatl ~é
nyezók (pl. korai menopausa, csaladt ana~nezls
ben szerepló osteoporosis, hosszantarl~ kor
tikeszteraid kezelés, erős dohányzás, alkoholizmus, 
nagyfokú mozgáskorlátozottság) esetén. 
e Ellenjavallat 

Emlő vagy endametrium .. ca~cin_orr;a. 

Az Estracomb TTS transzdermális terápiás ta
paszrendszer, menopausa hormonpótló kezelésr:. 
A kezelés során két tapasz (Estra~:'r~ TTS 50 es 
Estragest TTS) egymást követő pen~d1kus a~kalma
zása (lásd Adagolás) biztosítja a kJegyensulyozott 
ösztrogén és progesztagén szintet. . . 

Az Estraderm nS 50 tapasz fel_raga~zt~sat 
követő 4 órán belül a plazma ös:trad.Jol ~~JntJ? _a 
terápiás szintre (40-50 pg!ml korai foll1kulans faz1s 

endometriosis, ismeretlen eredet-. huvelyl verzes, 
súlyos máj- és vesekárosodás, Dubm--J?hnson-s~n
droma, Rotor syndroma, súlyos sztvbetegse~, 
thrombophlebitis, korábban előforduló vagy fenn~l~ 
ló thromboemboliás megbetegedések, terhesseg 

és szoptatás. 
o Adagolás . . 

Az Estracomb TTS folyamatos ösztrogen es 
szekvenciális progesztagén terápiát biztosít. 

Egy kezelési ciklusban 4 tapasz transzder-
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mális ősztradiolt tartalmazó Estraderm TIS 50-et 
és 4 tapasz transzdermális ősztradiolt és 
noretiszteron-acetátot tartalmazó Estragest TTS-t 
kell alkalmazni. 

A kezelést az Estraderm ITS 50 tapasszal kell 
kezdeni, melyet hetente kétszer {3-4 naponta 
cserélve) két hétig kell alkalmazni. A követke
ző két hétben hetente kétszer (3-4 naponta cse
rélve) egy Estragest ITS tapaszt kelJ felragaszta
n i. A következő kezelési ciklus ismét Estraderm 
TTS 50-el kezdődik, amelyet rögtön az utolsó 
Estragest TTS tapasz eltávolítása után kell felra
gasztani. 

A noretiszteron acetát {progesztogén) ciklikus 
alkalmazása a legtöbb esetben rendszeres men
struációs vérzés! eredményez. A vérzés általában 
az Estragest TTS kezelés 12. vagy 13. napján 
kezdődik és kb. 6 napig tart. A következő kezelési 
ciklus első Estraderm TTS 50 tapaszát a vérzés 
időtartamától függetlenül kell felragasztani. 

Az alkalmazás módja: 
A védőréteg eltávolítása után a tapaszt azonnal 

fel kell ragasztani arra a tiszta, száraz. sértetlen bór
felületre, ahol a bör a mozgáskor kevésbé ráncoló
dik {pl.: far, csípö vagy has) és nincs napfénynek ki
téve (ahol a tapaszt ruha takarja). 

Az eddigi tapasztalatok alapján a faron keve
sebb a bór irritáció mint más testrészeken, ezért a 
tapaszt ezen a bórfelületen ajánlott alkalmazni. A ta
paszt nem szabad az emlóre vagy annak közelébe. 
valamint kétszer egymás után ugyanarra a bórterü
letre ragasztani. 
o Mellékhatás 

Bőr 

Gyakran átmeneti erythema és irritáció a tapasz 
alkalmazási helyén, viszketéssei vagy anélkül; ritkán 
bórduzzanat, papulák/vesikulák, hámlás; egyes 
esetekben generalizált viszketés, exanthema, 
allergiás kantakt dermatitis valamint gyulladásos 
reakciót követően reverzibilis pigmentáció a tapasz 
helyén. 

Urogenitális rendszer 
Gyakran áttöréses vagy pecsételO vérzés; néha 

elhúzódó vérzés, dysmenorrhoea, premenstruáclós 
syndroma jelleg- tünetek, arilenorrhoea 

Endokrin rendszer 
Gyakran emlö feszülés. 
Gastrointestinalis rendszer 
Ritkán hányinger, hasi görcsök, meteorizmus. 
Központi idegrendszer 
Gyakran fejfájás; esetenként migrén; ritkán 

szédülés. 
Cardiovascularis rendszer 
Egyes esetekben a varicasilas súlyosbodása l 

kiújuiása. thrombophlebitis, vérnyomás emelkedés. 
Egyéb 
Ritkán oedema és/vagy testsúly változások; 
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esetenként lábgörcsök [mely általában nem throm
boembóliás megbetegedés jele és többnyire 
átmeneti jellegű {3-6 hét), ha nem múlik a kezelés 
folytatása megfontolandó}. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A mikroszomális enzim induktorok pl. barbiturá
tok, hidantoinok, karbamazepin, meprob~mat, fenil
butazon, rifampicin megváltoztathatjifk a,;tösztrogé
nek és a pragesztagének hatását (rendszertelen 
vérzés és a tünetek kiújulása jelentkezhet), de nem 
ismert ennek mértéke transzdermális alkalmazás 
esetén. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása előtt alapos belgyógyászati és 
nőgyógyászali kivizsgálás szükséges. Hosszan
tartó kezelés esetén az említett vizsgálatokat
beleértve az endametrium vizsgálatát is -, 
rendszeresen {kb. Y2-1 évenként) meg kell ismé
telni. 

Elhúzódó áttöréses vérzés esetén endametri
um vizsgálatot kell végezni (szükség szerint biop
sziát is). 

Ismétlődő korai {24 napnál hamarabb jelentke
ző) vérzés eselén áz Estracomb TTS tapasz alkal
mazásának folytatása megfontolandó. 

Jelenleg néhány adat szerint a mellrák kialaku
lás kockázatának kismérték- növekedését észlel
ték a hosszútávú posztmenopauzális hormonke
zelésben részesülö nők esetében. Ezért 5-10 év
nél hosszabb ideig tartó terápia csak az 
elóny/kockázat szigorú mérlegelésével alkalmaz
ható. 

A kezelés során, különösen olyan nők esetében, 
akiknek fibrocisztikus emlő betegségük van vagy 
családjában (közvetlen rokonai között) emlőrák for
dult elő, rendszeres emlővizsgálat (mammographia 
is) szükséges, továbbá fel kell hívni a figyelmet az 
emlő önvizsgálatára is. 

Fokozott elővigyázatosság és rendszeres orvosi 
ellenőrzés szükséges uterus leiomyomák, korábban 
előforduló ösztrogén terápiával összefüggő hallás
károsodás, cholelithiasis, diabetes, szívelégte!en
ség, hypertonia, vese- vagy májkárosodás, epilep
szia és migrén esetén. 

A gyógyszerkészítmény nem alkalmazható 
fogamzásgátlóként 

Túladagolás ese té n az ösztrogén túladagolás je
lei: emlő feszülés, áttöréses vérzés, folyadék reten
ció, meteorizmus, hányinger valamint a progesz
togén túladagolás jelei: depress.t\6, fáradtságérzés, 
acne és hirsutismus, hüvelyi vérzés, hányinger, há
nyás, emlőnövekedés jelentkezhetnek. Ilyen eset
ben a tapaszt el kell távolitani. 

Eltartás: 25 oc alatti hőmérsékleten. 
• Megjegyzés:.+ V Sz 
• Törzskör,yvi szám: OGYI-T.: 4196 



ESTBAC\'"f·140 rfj!JI(~~~~üla 
ESTBAC\'T 300 mg i'Íj~ktió 

(10 x aoo mg + 10 x'JO!n.ll 
PHARMACIA ATC kód:·Lo1.AA04, 

Az esztramusztin foszfát ősztradial és mustár~it
rogén származék A szarvezetben gyorsan és ~eiJ~S 
mértékben aktív metabolitokká (esztramusztl~ es 
esztromusztin) defoszfori!álódik, melyek gátOIJá~ ~ 
mitosist, a további metabolizmus során k_épzoda 
ösztrogének pedig antigonadotrop. ~a~ásuak. Az 
esztramusztin nagyobb affinitással köt~dlk a prosta
ta-tumorszövethez mint az egyéb szovetekhez. A 
metabolitok felezési ideje 10-20 óra. 

Az esztramusztin foszfát hatásos a korábban 
hormonterápiával nem kezelt és a hormonkezelésre 
nem reagáló vagy refrakterré ~áll előrehaladott 
prostatacarcinomás betegek eseten. 
e Hatóanyag . 

300 mg estramustinum (esztramus~tm foszfát 
metilg!ukaminsó formájában) ampu\lánken.t. 

140 mg estramustinum {esztramuszt1n foszfát 
dinátrium-sá formájában) kapszulánként. 
e Javallat 

Előrehaladott stádiumú prostatacarcinoma. 
a Ellenjavallat . . . 

Hatóanyag vagy egyéb mustarnttro~en szárm_a
zékok iránti túlérzékenység, súlyos máJ- vagy SliV
betegség, aktív thrambophlebitis vagy thromboem
boliás megbetegedés. 
a Adagolás . 

Szokásos kezdő adagja naponta 300 mg IV. 
vagy naponta 2-szer 2-3 kapszula 3. héten át, fen~~ 
tartó adagja, hetente 2-szer 300 mg 1v. vagy napo 
ta 2-szer 3 kapszula. . 

A kapszulákat étkezés előtt legalább 1 ?ra~al 
vagy étkezés után legalább 2 ?rával. egy pohar VIZ
zel kell bevenni. Tejjel vagy tejlermékk~l ne.:O v;h~
tó be a kapszula, ill. kalciumot vagy mas, ;obbert~
kú fémet tartalmazó gyógyszer nem vehe~o be eg~l
dejúleg. Amennyiben 3-4 ~ét ~latt nem jelentkezik 
javulás, a kezelés be kell fe]eznt. 

Az injekciós oldat elkészítéséhez_a mellékelt ol
dószer! (8 ml aqua dest. pro inj.) ~eh lassan a ~.o:
ampullába fecskendezni. A habkepzódés elkerule
se érdekében az ampullát eközben nr;m szabad fel-

rázni. d 0 9% 
A porampulla teloldására nem s~a?a · o-OS 

nátriumklorid infúziós oldatot haszn~lm. ~ 
Ügyelni kell arra, hogy az injekctós oldat barrel. 

nyálkahártyával, vagy szemm_el ne éri~tke:ze~. Ha 
ez mégis megtörténik, az énntett teruletrol hideg, 
szappanos vízzel kell eltávolítani. . . 

Az injekció beadásának helyén ~lalak~lo 
thrombophlebitis veszélyének-cs_ökkent~sere az ~n
jekciót lassan (3-5 perc alatt), vekony tuvel és btz-

tosan intravénásan kell beadni. Az injekciós oldat 
250 ml 5%-os glükóz infúziós oldatba (pH 5,5 ~ 
0,5) fecskendezve legfeljebb 3 órás infúzióban ts 
beadható. . 

Véletlen extravasatic esetén az injekctó adását 
meg kell szakítarii és helyét izotóniás glukóz oldattal 
kell infiltrálni. 
• Mellékhatás . . 

Szfv-érrendszer: Gyakran folyadékretent1o: 
egyes esetekben pangásos szívelégtelenség, ~y
pertonia, vénás thromboembo\ia, az . ischaemt~s 
szivbetegség súlyosbodásának veszelye, lokálls 
thrombophlebitis az inje'A:ció beadásának _helyén. 

Gastrointestinalis rendszer és a már Gyakran 
émelygés, hányás (különösen a kezelés elso heté-
ben), hasmenés, májfunkciózavarok. . 

Vérképzórendszer: Ritkán anaemia, leukopema, 

thrombocytopenia. . 
Endokrin rendszer: Gyakran gynaecomastla és 

impotentia. . . . 
Központi idegrendszer: Rttkan IZ00:9Yengeség, 

depresszió, fejfájás, zavartság, letharg1a. 
Bór: Allergia bőrkiütés. 
Egyéb: Átmeneti viszketé? va~y _é~ó f~jdalom a 

nemiszerven (más foszfáttartalmu mJekclóhoz ha
sonlóan) esetenként angioneurotikus oedema. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
_ hepatotoxikus hatású gyógyszerekkel {hepato-

toxicitás fokozódás veszélye), . . . 
_ oralis antidiabeticumokkal. inzulinnal {lasd FI-

gyelmeztetés). 
Kémiai inkompatibilitás miatt a porampulla t~r

talmát nem szabad 0,9%-os, 0,9%-os nátriumklond 

oldattal hígítani\ 
e Figyelmeztetés .. 

A kezelést csak a daganatellenes kemoterápta-
ban jártas orvos végezheti. . 

Fokozott elővigyázatossággal alka\mazhato, ce
rebrovascularis vagy coronaria betegség eselén 
vagy ha a kórelőzményben thrombophlebiti~, throm
bosis vagy thromboemboliás megbetegedes szere
pel, különösen, ha ez utóbbi ösztrogén kezeléssei 
kapcsolatban alakult ki. .. . . 

Az esztramusztin foszfát csakkentheti a glukoz
toleranciát, ezért a diabetes betegek gondos ellen-
örzese szukséges . . 

A kezelés során a vérnyomást es majkarasa 
dás esetén a májfunkciói rendszeresen kell ellen-

őrizni. b d' 
A folyadékretenció hatására esetleg súlyos o. o 

betegségek (pl. epilepszia, migrén, vesebetegseg) 
esetén fokozott orvosi ellenőrzés szúkséges. . 

Mivel az esztramusztin foszfát befolyásolhalja a 
kalcium- és foszfor metabolizmusát, hypercal
caemiával járó csontbetegségekben vagy v~se
elégtelenség alkB.Imazása szintén óvatosságat Igé

nyel. 
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A kezelés során megfelelő (nem hormonális) fo
gamzásgátló módszert kell alkalmazni. 

Túladagolás Nincs specifikus antidotum, ezért 
tűneli és szupportív kezelés javasolt, májfunkció- és 
vérkép ellenőrzéssei {a túladagolási követően 6 hé
ten át) és szükség eselén teljesvér transzfúzióvaL 

Eltartás: 25 "C alatt, szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
o Törzskönyvi szám: K- 1004 {kapszula) 

K- 817 (injekció) 

ESTBADEBM TTS. 25 ll!pás:i(Sx) .··. 
ESTBADEBMTTS •• 50tápá!\Z(6l<) 
ESTBADEBM TTS 100 tapas:ZX6x) 

CIBA .. .. 
A többi szteroid hormonhoz hasonlóan az 

ösztrogének - köztük a készítmény hatóanyaga, az 
ösztradiol - intracellulárisan fejti ki metabolikus 
hatását. A célszervek sejtjeiben specifikus recep
torral kempiexet alkot, amely mind a DNS szin
tézisét, mind a fehérjeszintézisét stimulálja. Ilyen 
receptorok vannak pl. a méhben, a hüvelyben, az 
emlóben, a májban, a hypothalamusban és a 
hypophysisben. 

Az ovarialis ösztradioJ-termelés megszúnése a 
nők többségénél vazomotoros és hószabályozási 
instabil'ttáshoz (höhullámok), alvászavarokhoz, az 
urogenitális rendszer progresszív atrophiajához 
vezet. és kOlönösen a gérlncoszlopban osteoporo
sis alakul ki. Ezen tünetek nagy része ösztrogén
pótló kezeléssei megszüntethető, illetve megelőz
heló. 

Orális adagolást követően az ösztradiol nagy 
része már a bélben, illetőleg a májban ösztronná és 
ennek konjugátumaivá alakul, még mielótt bejuthat
na a véráramba. Ez különösen tartós kezeléskar 
ősztron és ösztron-szulfát felhalmozódáshoz vezet. 
Megnövekszik a májfehérjék, különösen a renin
szubsztrát szintézise, ami vérnyomásemelkedést 
eredményez. 

Az Estraderm TTS az ősztradiolt transzder
málisan, változatlan formában juttatja a véráramba, 
fiziológiás mennyiségekben. A közép-fofliculáris 
fázis szintjeihez hasonló értékekre emeli az ősztra
dial koncentrációt és biztosítja e szintek fen
ntartását. A plazmában az ösztradiol(E2): ősztron 

(E1) arány 0,2--0,5-ről 1-re tolódik el, vagyis normál 
petefészekmúködésú nőkre a menopausa elötti 
időszakban jellemző értékek alakulnak ki. Az 
Estraderm a bőrön való alkalmazást követó 4 óra 
mú!va az adag nagyságával lineárisan fiziológiás 
szérum ösztradiol koncentrációt eredményez. A 
nyolcadik órában eléri a csúcsot. melynek átlaga az 

egyes készítményeknek megfelelóen 23, 40, illetve 
75 pg/m!. Ez 16, 30, illetve 70 pg/ml átlagos 
növekedésének felel meg a postmenopausális 
alapértékhez képest (5-10 pg/ml). Az EJE1 hánya
dos átlaga az alkalmazott kiszerelés függvényében 
0,9, 1, illetve 1 ,35. 

A tapasz eltávolítását követő 24 órán belül a szé
rum ösztradiol kancentráció visszatér·az ·aJRalmazás 
előtti szintre. 

Az Estraderm TTS 50 heti kétszeri, három héten 
át történő alkalmazását követóen (6 alkalmazás) 
az átlag szérum ősztradial kancentráció 30 pg/ml
rel, az átlag szérum ősztron kancentráció pedig 
12 pg/ml-rel emelkedik. Az EJE1 hányados átlaga 
0, 2-ról 0,9-re emelkedik. Az ősztradial plazma-elim
inációs felezési ideje kb. 1 óra. Főként a májban 
metabofizálódik. A ·metabolitok legnagyobb része a 
vizelettel ürül, glukuronidok és szulfátok for
májában. Az ösztrogén metabolitok bekerülnek az 
enterohepatikus keringésbe. 
• Hatóanyag 

2 mg, 4 mg, ilL 8 mg oestradiolum tapaszonként 
e Javallat 

Természetes Úton vagy sebészi beavatkozást 
követően kialakuló menopausalis ösztrogénhiány 
jelei és tünetei, pl. hóhullámok, alvászavarok, ura
genitalis atrophia, valamint a kíséröjelenségként fel
lépő psychés zavarok és megnövekedett ütemű 
csontállomány-veszteség. 
• Ellenjavallat 

Terhesség és szoptatás. Emlő- vagy endemetri
al is carcinoma, a méh simaizomdaganata, 
endometriosis, ismeretlen eredetű hüvelyi vérzés, 
súlyos májkárosodás, aktív thromboemboliás 
folyamatok. 
• Adagolás 

A készítmény három hatáserősségben kerül for
galomba. 

Osztradial 
felszabadulás 
Ösztradiol 
tartalom 

Estraderm 
TTS25 

25 )!Q/nap 

2mg 

Estraderm 
nsso 

50 )!g/nap 

4mg 

Estraderm 
TTS 100 

iOO )!g/nap 

8 mg 
Gyógyszer-

l -felszabadulási 

450 

terület 5 cm2 10cm2 20 cm2 

A hatóanyag felszabadulása 4 napon keresztül 
biztosított. Hetente kétszer kell alkalmazni, vagyis a 
tapaszt 3-4 naponként kell cserélni. 

A kezelést általában az Estraderm TTS 50-nel 
kell kezdeni. A későbbiek során az adagolást egyé
nileg kell beállítani: a mellfeszülés és/Vagy a pecsé
telő áttöréses vérzés rendszerint annak a jele, hogy 
az adag túlságosan magas, és ezért csökkenteni 



kell. Ha az alkalmazott adag 2-3 héten belül nem 
szünteti meg az ösztrogénhiány tüneteit, akkor a ~a
gyobb adagra kell áttérni. Fenntartó kezeléskent 
mindig a legalacsonyabb hatékony adagot kell al
kalmazni. 

Az Estracterm TIS-t általában ciklikusan kell al
kalmazni: r:ninden 3 hetes kezelést (6 a_!kalm_azás) 
1 hét kezelés nélküli időszaknak kell kovetme~ Az 
ilyen kezelésmentes heteken ~ü~elyvérzés_ elofor
dulhat A folyamatos, nem ciklikus terápia hy~
terectomián átesett nőknél javallt,. va.~y p~d1g 
olyan esetekben, amik?r _az ösztroge~h1~ny tun~
tei a kezelésmentes tdoszakban eroteljesen ki-

újulnak. 'bb. 
Az időszakos progesztagén kezelést az ala 1 

módon kell alkalmazni: Olyan esetekben. amíkor _az 
Estracterm TIS-t folyamatos ősztradial kezeléskent 
alkalmazzák, a progasztagént (pl. napi . 1 D mg 
medroxiprogeszteron acetát, 5 mg norettsz~ron, 

5 mg noretiszteron acetát, vagy 20 rr:g dtdro
geszteron) minden hónap első 10-12 napJában kell 

bevenni. . ·r 
A ciklikus ősztradial kezelésben ~~szes~ o 

betegeknek a progesztogé_~t a 3 het~s osz~ad1ol 
kezelések utolsó 1G-12 napJan kell adni, hogy 1gy a_z 
egyes ciklusok negyedik hete hormonkezelestol 
mentesen telhessen el. 

Mindkét esetben az egyes 10-12 napos prog
esztagén kezelések befejezésekor elvonásos vér
zés jelentkezhet. 

Az alkalmazás módja 
A védőfólia eltávolítását követően a tapaszt 

azonnal fel kell helyezni a törzs egy tiszta, száraz és 
ép bórfelületére. . , 

Olyan bórfelületet kell kivála_sz!am,_ ahol a test
mozgás során minimális ráncoladas varható, tehát 
pl. a has vagy a hát alsó részét. A bórfelületnek 
olajtól, illetve irritációs jelektól mentesnek kell len
nie. 
e Metlékhatás 

Szisztémás mellékhatásként emlófeszülé~ és 
hüvelyi vérzés alakulhat ki. Az ~ráli~ ősztragenek 
alkalmazásakor kialakuló további sz1sztémás mel
lékhatásokat. pl. nátrium és vízretentio, oedema, 
hasi görcsök, puffadásérzés, hányinger, illetve 
fejfájás, csak ritkán észlelték. _ldősza~os proges~
togén kezelés nélküli alkalmazas eseten endometn-
alis hyperplasia alakulhat ki. . . 

Esetenként az alkalmazás helyén VIszketest 
észleltek. Gyakrabban a tapasz eltávolítását 
követően enyhe átmeneti erythema alakult ki. 
e Gyógyszerkölcsönha~ás . 

A májenzimeket indukaló készít:nenyek, pl. b~r
biturátok, hidantoinok, karbamazeptn, meprob~mat, 
fenilbutazon, illetve rifampicin csökke~thet1k az 
ösztrogének aktt"vitását. A tra.nszderr:náli:an a_lkal
mazott ősztradial esetén az tlyen kölcsonhatasok 
mértéke nem ismeretes. 
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Estraderm TTS bizonyítottan nincs hatással a 
vércoagulatiós faktorok, az A fibrinopeptid, a ~agy 
molekulasú!yú fibrinogén vagy az ant1thromb1n lll 
szintjeire, illetve aktivitására. Nem b~folyásolja a 
renin-szubsztrát .. a nemi hormonhoz kotódó globu
lin, a tiroxinhoz kötődö globulln, illetve a kortizoihoz 
kötódó globulin keringési szintjeit sem. 
e Figyelmeztetés . . _ 

Csak alapos nőgyógyászatt vizsgálatot követo
en szabad alkalmazni, és tartós kezelésesetén ezt 
a vizsgálatot évenként legalább egyszer meg kell 
ismételni. Mivel a hosszantartó öszt~ogén mon~
terápia ép uterussal rendelkező p~~t~enopausal_1s 
nőkben megnövelheti az endometnalls hyperplasia 
és a carcinama kockázatát, a kezelést időszakos 
progesztagén terápiával kell kie_gészí~eni. Szív
elégtelenségben, vese- vagy. májfunkc~óza~arok
ban, súlyos hypertoniában, illetve eplleps1ában 
szenvedőknél szigorú orvosi ellenőrzésre van 
szükség. 

Terhesség és szoptatás idején az ösztrogén al
kalmazása tilos. 

Nem szabad az emlöre alkalmazni. Nem szabad 
két egymást követó alkalommal ugy~narra a_ bőrfe
lületre felhelyezni, és nem szabad kozvetlenul nap-
sugárzásnak kitenni. . . 

Túladagolás: Az emlő nyomáserzékenysege 
és/vagy pecsételő áttöréses vérzés általában 
túladagolás jele. 

Eltartás: 25°C alatt. Fagyasztani tilos! 
e Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1834 (25 tapasz); K-
1835 (50 tapasz); K -1836 (100 tapasz) 

A készítmény csökkenti vagy megszünteti az 
ösztrogén hiány okozta tüneteket. Nem fogamzás
gátló! 
e Hatóanyag 

1 mg oestriolum, 2 mg oestradiol~m tablet
tánként 2 mg oestriolum, 4 mg oestrad1olum forte 
tabletténként 
e Javallat 

Ösztrogén hiány. 
o Ellenjavallat 

- ismert, feltételezett vagy a kórtörténetben 
szereplő emlőcarcinoma; . 

- ismert vagy feltételezett ősztragen dependens 
tumor, pl. endametrium carcinoma; 

- akut vagy krónikus májbetegség, vagy a 
kórtörténetben előforduló olyan májbetegség, mely 
után a májfunkciók még nem normalizálódtak; 

- mélyvénás thrombosis, thromboemboliás 
megbetegedések, agyi vasculáris történések vagy 
ezek korábbi, ösztrogén kezeléssei kapcsolatos elő
fordulása a kórtörténet ben; 

- mélyvénás thrombosis; 
- thromboemboliás megbetegedések; 
-icterus; 
- migrén típusú fejfájások; - ismeretlen eredetű, rendellenes genitális 

vérzés,- terhesség vagy annak gyanúja; 
-haemoglobinopathiák; 

- hirtelen fellépő látászavar; 
- a vér~yomás észlelhető emelkedés,e. 
4-6 hettel nagyobb mutétek elótt a kezelés - porphyria. 

e Adagolás 
A hormonpótló kezelést azzal a legalacsonyabb 

adaggal kell kezdeni, amely a panaszok megszün
tetéséhez elegendő. 

A kezelés kezdetén Estrotern tabletta, amennyi 
ben a terápiás válasz nem kielégítő, Éstrofem forte 
tabletta ajánlott. 

A szokásos adag napi 1 tabletta folyamatosan, 
megszakítás nélkül. 

A dobozban lévő utolsó tabletta bevétele után, 
másnap a következő doboz első tablettájával foly
tatandó a kezelés. 

Hysterectomizált vagy postmenopausában Iévá 
nők kezelése bármely napon elkezdhető. Még men
struáló nák kezelését a vérzés 5. napján kell kez
deni. 
e Mellékhatás 

A kezelés első néhány hónapjában mastalgia 
Az ösztrogén kezelés ismert mellékhatásai ritkán 
előfordulhatnak: fejfájás, oedema, hányás, 
hányinger. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 

- enziminduktív hatású gyógyszerekkel (barbiturá
tok, fenitoin, rifampicin, karbamazepin), mert az 
ösztrogének metabolizációját fokozhatják. 
e Figyelmeztetés 

Az ösztrogén kezelés megkezdése előtt fontos a 
családi kórtörténet felvétele. A beteget ki kell vizs
gálni, különós tekintettel a vérnyomásra, a hasúri és 
kismedencei szervek állapotára. 

Feltétlenül szükséges a nőgyógyászati kivizs
gálás. Ezt a teljes kivizsgálást a kezelés során 
évenként meg kell ismételni. 

Az ún .. ,kiegyensúlyozatlan" ösztrogén kezelés 
emeli az endametrium carcinama kockázatát. A 
kockázat- minden valószínűség szerint - a kezelés 
időtartamától és az adagtól "egyaránt függ. 

Az endametrium hyperplasiája (atípusos vagy 
adenomatosus) gyakran megelőzi az endametrium 
carcinomát. Az endametrium hyperplasia 
megelőzhető az endametrium rendszeres és teljes 
lelökődésével, amely ciklikusan, legalább 10 
napon át adott progestogénnel indukálható. Ha a 
kezelés alatt vagy azt követően abnormális vagy 
irreguláris vérzés jelentkezik, diagnosztikus aspira
tios biopsia vagy küret végzendő a malignitás 
kizárása céljából. 

A kezelés azonnal felfüggesztendő az alábbi 
esetekben: 
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felfüggesztése javallt. ... co, 

Hormonszubsztltúciós kezelésben lévő betegek 
vérnyomását rendszeresen ellenőrizni kell. 

Fokozott ellenőrzés szükséges szívbetegek, 
epilepsiás, migraines, diabeteses, asthmás betegek 
ösztrogén kezelésekor, mert állapotuk romolhat. 

A naptár-doboz használata: Az első tabletta 
helye a külső, áttetsző gyűrű kis műanyag fogazat
tal lezárt fedele alatt jóllátható. 

Arra alkalmas érmével a belső gyűrű megfelelő 
napja ehhez forgatható.(Mo= hétfő, Tu= kedd, We= 
szerda, Th= csütörtök, Fr= péntek, Sa= szombat, 
Su= vasárnap). Az első tabletta a fogazat ujjbegy
gye\ történő eltávolítása után, a doboz megdön
tésével kivehető. Ezután a külsó gyúrO a nyíl irányá
ba egy nappal tovább forgatandó. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 oc között). 
e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K-1540 (tabletta) 

K -1541 (forte tabletta) 

Esiu~:rdt• mgttabretta"(20>(). ·· G ; 
EG1s; ) · · .•. ·t. ATG~ó~t 90~AC02 
Centr~lisan ható praesynaptikus alfa-

2 
adrenerg 

receptor IZgató, ami az agytörzs raktáraiból a nor
adrenalin felszabadulását gátolja. Ilyen módon a 
sympathikus tónust csökkentve a perifériás. ellenál
lás csökkentésén keresztül Vérnyomásesést idéz 
elő. 

e Hatóanyag 

1 mg guanfacinum (sósavas só formájában) 
tablettánként. 
a Javallat 

A hypertonia minden (külőnösen essentiális és 
renális) formája, manaterápiában vagy diureticum
mal kombinálva. 
e Ellenjavallat 

A gyógyszer iránti túlérzékenység. 11.-111.-fokú AV 
-blockban szenvedő betegeknek, mivel kellő 
tapasztalat nem áll rendelkezésre, alkalmazása nem 
ajánlatos. 
e Adagolás 

Az esetek többségében a vérnyomás kielégitő 
csökkenése napi egyszeri 0,5, ill. 1 mg (%-1 tabi.) 
esti bevételével elérhető. Ha szükséges, az adag 
hetenként 0,5, ill. 1 mg-mal növelhető a kívánt 
vérnyomáscsökkenés eléréséig; az esetek több
ségében napi 2-3 mg-mal (2-3 tabi.) ez létre
hozható. 



Kombínált kezelés. Ha a vérnyomás nem csök
ken 8 kívánt értékre, a kezelés diuref1cu~okkal, 
vasodilatátorokkal és ISA-val rendelkezo_ béta
receptor-blockolókkal (pindolol, oxprenolol) IS kom
binálható. (Béta-receptor-blockolók együttad.~.Sa 
esetén a ~ztvfrekvencia nem k'Nánt mértékben ~sok
kenhet. Ez a hatás kevésbé valószínű ISA tulajdon
ságú béta-blockoló alkalmazásakor.) 

Súlyos veseelégtelenségben szenvedó ne~ 
dialysált betegeken az Estulic-kezelést eleve k1s 

adaggal kell végezni. 
e Mellékhatás . 

KOlönösen nagy kezdő adag után vagy tul gyors 
adagnöveléskor szájszárazság és sedatio; ritkán 
neurovegetatív zavarok: obstipatio, étvágytalanság, 
hányinger és impotencia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
_ alfa

2
-adrenoceptor-antagonistákkal (hatását 

felfüggesztik). 
óvatosan adható: 
- sympathomimeticumokkal (hatását csökken-

tik); h , .. k 
- béta-receptor-blockolókkal, az ISA a asua 

kivételével (bradycardiát okozhatnak); , .. 
- neurolepticumokkal (a szedatív hatast nevel

hetik). 
e Figyelmeztetés . . . . . . 

Súlyos cerebrovasculans, 1ll. ~oronana :nsuffiCI
entia esetén, különösen apoplex1ás vagy m_farctu
son átesett betegek esetében óvatosan, allandó 

felügyelet mellett adható. . 
óvatosan adható obstructív légúti bete~segek

ben, szlv- és veseelégtelenségben, vala~mt az l
fokú AV-blockban szenvedő hypertomas bete

geknek is. . 
Igen ritkán okoz megvonásos tüne~eket, még1~ 

célszerű a kezelést fokozatosan, a nap1 adag lassu 
csökkentésével abbahagyni. 

Terhes, ill. szoptató nőnek csak különlegesen 

indokolt esetben adható. . 
Alkalmazásának első szakaszában ~ egye

nenként meghatározandó ideig - jármuvet ve~ 
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 

tilos. 
A továbbiakban egyénileg határozandó meg a 

tilalom mértéke. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3662 

EUNÓCÍIN smg)al:lletta(fOJ<)* ··. 
·EUNOCTIN 10nig tabletta(10x) 

.RICHTER . . ..... . . • •• ATC kód: NOSC D02 

A nitrazepam benzodiazepin-származék. A ben~ 
zodiazepinek a· GABA-erg rendszert befolyásolják, 
a limbikus rendszerre fejtik ki hatásukat. 

Az Eunoctin a fiziológiás alváshoz hasontó 
alvást biztosít, a hypocampus ingerküszöbét növeli. 
A corticalis funkciókat nem gátolja .. Hatása kb. 30 
perc alatt alakul ki és 6-8 óráig tart. Hosszú felezési 

idejű készítmény. 
e Hatóanyag 

5 mg, 10 mg nitrazepamum tabletténként 

e Javallat 
Különbözó eredetű alvászavarok, álmatlan~ág. 

Epilepsiás encephalopathiák, astatikus-akinetlk~s 
petit mal, myoclonusos és tonusvesztéses_ ~IS 
rohamok, BNS-rohamok (West-syndroma), at1p1ás 
absence-k kombinált kezelése. 

önálló antiepilepticumként csak kivételesen 
alkalmazható, egyéb antiepilepticumokkal jól kom

binálható. 
e Ellenjavallat . _ . 

Myasthenia gravis. Terhesseg _el~o tnmest~re. 
Temporális epilepsia esetén altatckent sem kiVá

natos adni. 
e Adagolás . 

Felnőtteknek alvászavar esetén 5-10 mg, 1dős 
legyengült egyéneknek 2,5-5 mg lefekvéskor. 
Epilepsia esetén 5-25 mg/die 2-3 ad~gra_ elosz~a. 
A nagyobb adag lefekvés előtt adando. ~el~zeru az 
intermittáló adagolás (a rohamfrekvencia Ismételt 
fokozódásakor néhány hétre kihagyandó). . 

Gyermekeknek: altatóként (csak nagyon .~n~o
kolt esetben) lefekvés előtt fél órával - életkortol fug-
gően- 2,5-10 mg. _ 

Epilepsiában a napi adag csecs~mokorban 
2,5-7,5 mg, kisgyermekkorban 5-10 mg, ISkoláskor
ban 7 5-15 mg naponta 2-3 adagra elosztva, A na
gyobb adag este, lefekvés előtt adandó. 
e Mellékhatás 

Álmosság, izomgyengeség, fáradtság, nyugt_a
lanság, ataxia. Ritkán fokozott bronchussecret1?, 
intestinális paresis, főként gyermekeken. _ld_os 
betegeken confusio; libidócsökkenés, menstruac1ós 

zavarok. 
Örökletes gyógyszerérzékenység előfordulhat. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
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óvatosan adható: . 
- major, minor tranquillánsokkal,. antldep

ressívumokkal, analgeticumokkal, narcot1cumokkal 
(a centrális nyugtató hatás fokozódhat); 

_ műtéti izomrelaxánsokkal {hatásuk fokozódh~t): 
_ antihypertensívumokkal (erősebb vérnyomas

csökkenés jöhet létre). 

e Figyelmeztetés 
Terhesség első három hónapjában nem javallt, 

később is egyedi megfontolással igen indokolt eset
ben. Szoptatás időszakában alkalmazva. a csecse
mőt fokozottan kell figyelni (szopásgyengeség, 
aluszékony·ség). 

Epilepsia· kezelésére kizárólag szakorvos 
véleménye ismeretében adható. 

Krónikus obstruktív tüdőmegbetegedés és 
légzési elégtelenség eselén csak óvatosan adható. 
Tartós alkalmazása során alkohol-barbiturát t!pusú 
dependencia fejlódhet ki, ezért tartós alkalmazása 
megfontolandó. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet 
vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos. 

Alkalmazásának időtartama alatt szeszes ital 
fogyasztása tilos! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: <:? V 
• Törzskönyvi szám: Tsz: 3619 {5 mg tabletta) 

Tsz.: 3361 (10 mg tabletta) 

EUPHVLONG.RET}\RD.~iiAS:ZI/Ia- .. · .. 

(50x; 100x)i .. · .. <••.· • • •• •·. 
EUPfiYLONG rJÍINÓÁ FlETARD . 

kapszula (5ox;.11lox) 
BYK 

. ·. 

e Hatóanyag 
375 mg, 250 mg theophyllinum kapszulánként. 

e Javallat 
Krónikus obstructív légúti megbetegedéseknél 

pl. asthma bronchiale, krónikus bronchitis, tüdótá
gulás fennálló, a légutak beszűkülése miatti súlyos 
légzési zavar kezelése és megelőzése. Előrehala
dott obstructív tüdőmegbetegedés következménye
ként fellépő kisvérköri nyomásemelkedés és jobb 
szívfél terhelés. Centrális légzészavarok pl. alvás 
közbeni átmeneti légzésmegállás. 
e Ellenjavallat 

A teoflllin csak az indikáció legszigorúbb felál
lításával és óvatosan adható akut szívinfarctus, 
súlyos hypertonia, tachycardiáva! járó szivrit
muszavar, hipertrophiás obstructív szívizombán
talom, hyperthyreosis, epilepsia, gyomor- vagy 
nyombélfekély esetén· és súlyos májműködési 

zavaroknáL Terhesség alatt, különösen az első 

három hónapban az Euphylong minor csak a 
legszigorúbb indikáció mellett szedhető. Szapiatás 
alatt az Euphylong minorral való kezelést a teofilJin 
szint mérésével, illetve a csecsemőnél fellépő into
lerancia jeleinek figyelésévellehet alkalmazni. 
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6 és 12 év közőtti gyermekek csak az Euphylong 
minor kapszulával kezelhetők, 6 éves kor alatt egyik 
Euphylong készítmény sem alkalmazható. 
e Adagolás 

Egyszeri és napi adagok: Az Euphy
longot/Euphylong minort mint teofi!lin tartalmú 
készítményt egyén.lleg kell adagolni. 

Általában az alábbiak az irányadók: 
l. Kezdő adag 
60 kg és afeletti testsúlyú betegek kezelésekor 1 

Euphylong kapszulát adagolnak este, 60 kg-nál ki
sebb testsúlyú betegeknek, illetve csökkent clea
rance esetén a betegek kezdő adagja 1 Euphylong 
minor kapszula, amennyiben más teofillin készít
ményt a beteg előzetes kezelése során nem kapott. 
A fenntartó adag mindig 2 napos időközönkénti 1 
kapszulás Euphylong minor lépcsőzetes emeléssei 
érhetö el. 

ll. Fenntartó adag 
1. Normális teofillin-clearance esetén a betegek 

60 kg-os testsúly felett 2 Euphylong kapszulát szed
nek, a 60 kg alattiak 2 Euphylong minort mindig 
este. 

2. Olyan betegek, akiknél a teofillin-clearance 
csökkent (pl. akiknél társult betegség vagy egyide
jű más kezelés áll fenn) 2 Euphylong minor kap
szulát vesznek be este. 60 kg-nál kisebb testsúlyú 
betegeknél esetleg szükséges !ehet az adagot 1 
kapszulára csökkenteni. 

3. Magasabb teofillin-clearance esetén (pl. erős 
dohányzóknál) 60 testsúlykilogramm felett a beteg
nek reggel 1 és este 2 Euphylong kapszulát kell 
bevenni, 60 kg testsúly alatt azonos adagú 
Euphylong minort. 

Az 1-3 pontokban leírt adagolási sémától az 
egyéni beállítás alapján el lehet térni, így a re~;19eli 
és esti 1-1 kapszulás adag is megfelelő 
hatáserősséget biztosithat Igy pl. a 60 kg testsúly 
feletti betegek, akiknél a panaszok fokozottak, a nap 
folyamán reggel és este 1-1 Euphylong kapszulát 
vehetnek be. 

A fenntartó adagot a fentiek szerint a kezdő 
adag emelésével egyénileg kell beállítani. Ez egyé
nenként többek között a lebontási sebességtól és a 
testsúlytól függ. Ha az alábbi, testsúlykilogrammra 
vonatkozó értékeket túllépik, a teofillin szérumkon
centrációját figyelni kell. Az elérendő értéktar
tomány 10-20 mg/1. 

Testsúlyként az ideális testsúlyt (ideális testsúly 
(kg) = 0,9x(testmagasság-1 00)) kel! tekinteni, 
minthogy a teofillin a zsírszövetekben nem szívódik 
fel. 

Gyenge szívműködésú betegeknél, oxigén
hiány, májfunkciós zavar, tüdőgyulladás, vírusfer
tözés fennállása esetén, valamint idősebb korban a 
teofillin kiválasztás nagyon gyakran lelassul. Ezért 
az ilyen betegek alacsonyabb dózist kaphatnak, 
mely szükség esetén csak nagy óvatossággal emel-



hetó. A teofillio gyorsabb kiürülése ~iatt a 
dohányzóknak legtöbbször magasabb dózlsra van 
szükségük, minf á.nemdohányzóknak. 

Az alkalmazás módja és időtartama , 
Az Euphy!ong minort bóséges folyadekkal 

(legalább 200 ml) kell bevenni. Olyan b:te~ek, 
akiknek 8 retard kapszula lenyelése nehezseget 
okoz, 8 kapszuta felnyitása után an_nak tartalmát 
szétrágás nélkül bő folyadékka! vehet1k be.. . .. 

Az Euphy!ong minor a krómkus obstruct1v leguti 
megbetegedések bázisterápiáját célozza, ennélfog~ 
va alkalmas hosszantartó kezelésre. 

Sürgősségi intézkedések, tünetek, ~f/enszereJ: 
Intoxikációnál tartós hányás, 1zgatottsag, 

esetenként góresők és arrhythmia léphet fel. Súly?s 
intoxikációk (általában 40 mg teofillin l szérumsztnt 

felett) comához vezethetnek. . 
Túléidagolásnál az alábbiak sze:1nt ke:l a 

beteget ellátni: ismételt aktív szén adas, az el~t
funkciók ellenőrzése, a vérnyomás stabiliz~lasa, ~s 
bóséges hidrálás, oxigén adása esetl.eg _tntubácto 
diazepam iv. vagy im. adása, barbtturatok nem 
adhatók. . .... 

A teofillin rendszerint gyorsan kturul. Ha a 
szérumszint 50 mg{l fölé emelkedik,_ vagy ha 
valószínűsíthető a teofillin nem megfelelo metab~
lizálódása, perfúzió alkalmazását kel! számbavenm. 

e Mellékhatás .. 
Esetenként előfordulhatnak központt tdegrend

szeri panaszok, mint nyugtala_ns~g, álmatlanság, 
ingerültség, végtagremegés, fe]fáJá;>, to~ábbá s~a
pora pulzus illetve szabálytalan sz1weres és sztv
dobogás, valamint gyomorpanaszok, émelygés, 

hányás, hasmenés. , , , 
Ezek a mellékhatások vagy relattY tu~doztrozás 

(a hatóanyaggal szembeni egyéni túlérzek.enys~~) 
vagy abszolút túladagolás (20 mg/1 felettt teoftlltn 
szérumkoncentráció) következtében léphetnek fel. 

Ha a plazmában a teoftllin szint a 20 ':'g/1 k?n
centrációt meghaladja, toxikus mellékhatasok ~~~
nek fel, pl. görcsrohamok, ventricularis arrhythmtak 

és súlyos gyomor-béltünetek 
a Gyógyszerkölcsönhatá~ . . . 

Óvatosan adhaták az alabb1 gyogyszerekkel . . 
_ Furosemiddel, béta-adrenerg blockolók es 

más xantintartalmú (pl. koffeintartalmú) gyógysz
erekkel szinergista hatást fejt ki; .. 

_ efedrin és efedrint tartalmazó szerek a teoftlltn 

fó és mellékhatásait fokozhatják; 
dohányzák esetében fenob~rbitál, 

rifampicin, izoniazid, fenitoin, karb~mazeptn v_a~y 
szulfinpirazon egyidejű adagolásaval a teoftlltn
clearance emelkedik és a hatás csök_ken. En~_ek 
következtében a dózis emelése valhat szuk-

ségessé: . ·~ d l' á 
.. következő gyógyszerek egytdCJU a _aga a~ .-

val csökken a teofillin-clearance: makroltd an.tt~t
oticumok ( pl.eritromicin, troleandomicin), linkomtctn, 

allopurinol, béta-blockolók, cimetid!n, izoprena.lin, 
orális fogamzásgátlók. Ezért a dóz1s csökkentese 
válhat szükségessé. Enoxacin egyidejű alka:
mazásakor a teofillio adagját az egyébként szaka
sos adag negyedére kell csökkenteni. Más egyéb 
gyógyszereknél pl. giráz-gátlóknál is megfontolan
dó a teofillio dózis csökkentése; 

_ teoftllin egyidejű adása a l'!tium~karbonát és a 
béta-blockolók hatását gyengítheti; 

- Béta-blockolók (pl. propranolol) a teofil!in hör
gőtágító hatását fokozzák, ugyanakkor hörgóg~r
csöt válthatnak ki, ezért asthmánál általában ellen]a

vallt. 
a Figyelmeztetés 

Az előzetes teafillin-kezelést figyelembe kell 

venni. 
A teofil!in szérumkoncentráció rendszeres ellen

őrzése hozzájárul az optimális és biztonságos terá

piához. 
Terhesség, szoptatás: . . 
A teofillin átjut a ptacentán és a köld~kzst.~ón 

vérben eléri az anyai szérumkoncentráctó kozel 
100%-át. Embernél eddig fejlődési rendel
lenességet, me ly teofil! in. kezeléssei lenne_ kapcso
latba hozható, nem ismertettek, de nmcsenek 
széleskörű tapasztalatok sem. Ezért a terhesség 
alatti teofillio terápia szükségessége és kockázata 
kritikus mérlegelést igényel. . 

A teofillio az anyatejjel kiválasztódik (az anyateJ 
és a szérum koncentrációjának aránya _kb. 0,7%)_~z 
anyatejból a csecsemé szevezetébe JUtott teoftlltn 
mennyiség klinikailag jelentős lehet. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: K- 1514 (Retard kapszula); 
K-1515 (Minor retard kapszula) 

A hatóanyag szintetikus levotiroxin. Hatása 
azonos a pajzsmirigyben termelődő természetes 
hormonéval. Felszívódás után kötőd.ik a plazmapro
tein ekhez, főleg a tiroxin-kötő globull_nh_oz. _cs~k la~
sanként jut be a test sejtjeibe, aholllottront~na (!-.tn-. 
jódtironin) történő részleges ~!alakulás utan feJti k1 
hatását a fejlődésre, növekedesre és anyagcserére. 

A pajzsmirigyhormonok a p!acent~n csak 
hatástalan, csekély mennyiségben jutnak at. A_ ter
hesség bármely időszakát tekintve a foet_usr~ n~ncs 
toxikus hatása és fejlődési rendellenessegrol ntncs 

adat. 

464 

Orális alkalmazáskor 3-5 nap után kezd hatni. A 
plazmában a levotiroxin kb. 99,97%-a és a liotironin 
kb. 99,70%-a a plazmafehérjékhez kötve kering. Ez 
a protein-hormon kötés nem kovalens, úgy hogy a 
plazmában a kötött hormon a szabad hormonfrakci
óval folyamatosan és nagyon gyorsan kicserélódik. 
A levotiroxi"n felezési ideje átlagban 7 nap. 
Hyperthyreosisban rövidebb (kb. 6 nap), hypothyre
osisban hosszabb (kb. 8 nap). Eloszlási tere kb. 
10-12 liter. Az összes pajzsmirigyen kívül"t levotiro
xin 1/3 része a májban található, amely a szérum
ban lévő levotiroxinna! gyorsan kicseré!ódik. A 
pajzsmirigyhormonok főleg a májban, vesében, 
agyban és az izmokban metabolizálódnak. Az 
anyagcseretermékek a vizelettel, valamint a széklet
tel választódnak ki: a levotiroxin teljes metabolikus 
clearance~sebessége kb. 1,21 plazma/nap. A pajzs
mirigyhormonok nagymérvű protein-kötödésük miatt 
csekély mennyiségben találhatók a haemodialysa
tumban. 
e Hatóanyag 

50 J.lg, 100 !!g, 150 Jlg levothyroxinum natricum 
tablettánként. 
a Javallat 

Euthyreosisos egyének benignus strumája, 
euthyreosisos struma műtéti eltávolítását követően a 
golyva recidiva megelőzése. Bármilyen eredetű 

hypothyreosisban hormon szubsztitució. Hyper
thyreosisban thyreostaticumok adásakor adjuván
sként miután helyreállott az euthyreosis. Pajzsmi
rigy malignoma esetén thyreoidectomiát követően 
szuppressziós és szubsztituciós terápia. Pajzsmi
rigy szuppressziós vizsgálat. 
e Ellenjavallat / 

Bármilyen eredetű hyperthyreosis. (Kivéve a 
hyperthyreosis thyreostatikus kezelése, amikor 
adjuváns gyógyszer az euthyreosis helyreállása 
után}. 
e Adagolás 

A gyógyszeradagot egyénileg kell beállítani, 
ezért a megadott adagolás csak ajánlásnak tekin
tendő. Idős betegeknek, alacsony testsúly vagy 
nagy struma nodosa esetén elegendő kisebb adag. 
Az egyéni, optimális pajzsmirigyhormon terápiához 
elengedhetetlen a betegek klinikai megfigyelése és 
a pajzsmirigyhormon par-améterek, beleértve a 
TSH szint, esetleg TRH terhelés előtti és ezt követő 
ellenórzése.Az alkalmazás módja és időtartama. 
Naponta egyszer, reggel éhgyomorra, legalább fél 
órával a reggeli előtt, kevés folyadékkal kell 
bevenni. 

A kezelés időtartama. Hypothyreosisban és 
pajzsmirigy resectio, illetve thyreoidectomia után a 
kezelés általában egész életen át tart. 
Euthyreosisos struma kezelésére és a struma recidi
va megelőzésére néhány hónapig vagy egész 
életen át kell szedni. Fokozott pajzsmirigy múködés 
esetén adjuvánsként adásának idétartama mege-
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gyezik a thyreostatikus gyógyszerekéveL Pajzs-mi~ 
rigy szuppressziós vizsgálathoz 14 napon át kelJ 
adni. 

Javallat 

Euthyreosisos benignus struma 

Strumaresectiot követó 

recidiva megelózés 

Pajzsmirigy csökkent működés 

felnőtteknek kezelés kezdetén 

fenntartó kezelés 

gyermekeknek kezelés kezdetén 
fenntartó kezelés 

Pajzsmirigy tUiműködése 

thyreostatikus kezelésben 

adjuvánsként 

Pajzsmirigymalignoma (mútét után) 

Pajzsmirigy szuppressziós 

szcíntigráf1a 

• Mellékhatás 

Napi adag 

"' 
75-200 

75-200 

25-50 
125-250 
12,5-50 
100-150 llQ/ 
testfelület m2 

50-100 

150-300 

200 (14 napig a 
szeintigráfiás 

vizsgálat 

megismétlése 

előtt). 

Előírás szerinti alkalmazáskor, valamint a klinikai 
kép és laboratóriumi paraméterek ellenőrzése ese
tén nem kell tartani mellékhatástól. Amennyiben túl
tépik a levotiroxin-nátrium iránti egyéni túróképes
ség határát. vagy a készítményt túladagolják, első
sorban a kezelés kezdetén, az adag gyors növelése 
esetén hyperthyreosisra jellemző tünetek jelentkez
hetnek: kézremegés, tachycardia, izzadékonyság, 
hasmenés, testsúlycsökkenés, belső nyugtalanság. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Kolesztiramin gátolja a felszívódását, ezért az 
Euthyrox bevétele 4-5 órával elézze meg a koleszti~ 
raminét. Penitoin, dikumarol, szalicilátok, furosemid 
nagy adagja (250 mg), klofibrat a plazmafehér
jekötésből kiszoríthatják. Penítoin gyors iv. adása a 
plazma szabad-tiroxin és trijodtironil) szintjének 
megemelkedéséhez vezethet és egyes esetekben 
eléidézheti szívritmuszavarok felléptét Az anticoa
gulans_kezelést befolyásolja, ezért pajzsmirigyhor~ 
mon terápiában a véralvadás paramétereinek rend
szeres ellenőrzése elengedhetetlen. 

Cukorbetegek inzulinadagjának módosítása 
szükségessé válhat. 
• Figyelmeztetés 

Minél régebben áll fenn a hypothyreosis és mi
nél idősebb a beteg (idős egyéneken csökken a 
tiroxinszükséglet), annál óvatosabban kell elkezdeni 



a szubsztituciós kezelést. mivel koszorúér-beteg
ségben szenvedókben az angina pectoris tünetei
nek erősödéséhez vagy szívritmus-zavarokhoz ve
zethet Feltétlenül kerülni kell a gyógyszeresen elő
idézett enyhe hyperthyreosist coronaria keringési 
zavarban, szívelégtelenségben vagy tachycardiás 
szívritmuszavarban. Ezen esetekben gyakrabban 
kell ellenőrizni a pajzsmirigyhormon paramétereket 

Pajzsmirigy autonornia gya~újakor a kez~lés 
megkezdése előtt el kell végez~1 ~ TRH _t~rheleses 
próbát vagy a szuppressziós sc1nt1graph1~t. 

Pajzsmirigyhormon kezelés elkezdesekor a 
szénhidrát-anyagcsere gyakoribb ellenőrzése aján
lott. 

Secunder hypothyreosis esetén a szubsztituciót 
megelőzően tisztázni kell a kórokot és adott esetben 
szükségessé válhat a kompenzált mellékvesekéreg 
elégtelenség szubsztitúciós kezelésének az elkez
dése is. 

Alkalmazása terhesség és szoptatás idején. 
Eddig nem figyeltek meg terhes_ségbe_n _a foe~usra 
kifejtett káros hatást. Az anyateJben k1valasztodott 
pajzsmirigyhormon mennyisége még nagyadagú 
levotiroxin kezelésben sem elegendő ahhoz, hogy a 
csecsemőben hyperthyreosist hozzon létre vagy a 
TSH elválasztást supprimálja. 

Terhes hyperthyreosisos beteg thyreostatikus 
kezelésekor ellenjavallt kísérő terápiaként a levo
tiroxin alkalmazása. mivel a thyreostatikus szerek a 
pajzsmirigyhormonnal ellentétben hatásos mennyi
ségben átjutnak a placentán. Adjuváns levotiroxin 
terápia szükségszerűen nagyobb adagú thyreosta
tikus kezeléshez vezet és ez a foetusban hypothyre
osist hozhat létre. Ezért terhességben a hyperthyre
osis kezelését mindig a legkisebb adagú, de még 
hatásos thyreos,tatikus monotherapiával kell vé
gezni. 

Túladagoláskor nagymérvű anyagcsere-
fokozódásra jellemző panaszok lépnek fel. A túlada
golás mértékétől függően ajánlatos ~gyógyszert el
hagyni és ellenőrző vizsgálatokat vegez_m. A foko
zott sympathikus tünetek {pl. tachycardia, félelem, 
ingerlékenység, hyperkinesis) béta-!eceptor bloc
kolók adásával csökkenthetők. Extrern nagy adag 
esetén hasznos a plazmapheresis. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: K- 1936 {50 tabletta); K-
1937 {100 tabletta); K- 1938 {150 tabletta) 

A nátrium valproát az aminobutirat-aming
transzferáz enzim gátlása útján növeli a központi 
idegrendszer gamma aminovajsav {GABA) szintjét. 

A GABA a pre- és postsynaptikus kisüléseket gátol
ja. Manaterápiában vagy más antiepilepticummal 
kombinációban alkalmazható. 
• Hatóanyag 

300 mg natrium valproicum tabletténként 
e Javallat 

Generalizált rohamok: petit mal, pyknolepsiás 
S:bsence-ok, myoclonusos astatikus rohamok 
(lennox-Gastaut-syndroma), salaam epilepsia 
(BNS-rohamok, West-syndroma, propulziv PM), 
grand mal+petit mal. 

Parciális (focalis) rohamok: mctoros rohamok 
(Jackson roham, actverziv rohamok), psychomo
toros rohamok, parciális secunder generalizálódó 
rohamok. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
A máj vagy hasnyálmir.igy-múködés zavara, 

thrombocytopenia, vérzéses diathesis, terhesség, 
szoptatás. 
e Adagolás 

Individuális. Felnőtteknek: a kezdő adag általá
ban napi 600 mg {2x1 tabletta), mely három na
ponként napi 150mg-mal emelhető a hatás eléré
séig, általában napi 900-1500·mg {3-5 tabletta), 
kivételes esetekben napi 2700 mg {9 tabletta) is 
adható. 

Gyermekeknek 20 kg-nál nagyobb testsúly 
esetén: a kezdő adag napi 300-450 mg {2xYz--%), 
amely fokozatosan emelhető a hatás eléréséig. A 
szokásos adag általában 20--30 mg/ttkg naponta. 
20 kg-nál kisebb testsúly esetén 20 mg/ttkg napon
ta. Ha a beteg már szedett anticonvulsivumot, a 
másik szer fokozatosan csökkentendő. 
e Mellékhatás 

Ritkán, főleg a kezelés első 6 hónapjában 
májkárosodás. Gastrointestinális panaszok, véral
vadási zavarok. A kezelés kezdetekor {gyakran 
átmeneti) thrombopenia, a thrombocyták aggregá
ciójának gátlása, hypofibrinogenaemia. Túlérzé~ 
kenységi reakció is előfordulhat. Ritkán átmeneti 
hajhullást okoz, emiatt a gyógyszer szedését nem 
kell abbahagyni. Manaterápia során ritkán okoz fá
radtságot. Más antiepilepticumokkal történő terápia 
során előforduló álmosság és fáradékonyság a 
gyógyszerel< adagjának csökkentésével megszün
tethetó. Barbiturátokkal történő kombinált alkalma
zása magatartási zavarokat okozhat. Gyermekeknél 
agresszivitás, hyperaktivitás, mely a barbiturát adag 
csökkentésével illetve adásának megszüntetésével 
kiküszöbölhető. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
-egyéb anticonvulsív, antidepresszáns és neu

roleptikus gyógyszerekkel (hatásfokozódás); 
- kumarin származékokkal, acetilszalicHsawal 

(fokozhatják a thrombocyta-aggregáció gátlását). 

e Figyelineztetés 
A kezelés előtt, majd kéthavonként, valamint az 

adag emelése után ellenőrizni kell a májfunkciót, a 
véralvadás idejét, a thrombocyta-aggregációt és a 
fibrinagen szintet. A fibrinagen szint csökkenésekor, 
illetve a véralvadás zavara esetén, a szérum transz
aminéz értékének háromszoros növekedésekor, a 
szérum alkalikus foszfatáz vagy bilirubin szintjének 
emelkedésekor vagy toxikus hepatitisben a készít
mény adását azonnat meg kell szakítani. 

Ha egyedül a transzamináz szint emelkedik 
csekély mértékben, akkor megengedhető az adag 
csökkentése a "májfunkciós próbák" és a véral
vadás ellenőrzése metlett. 

Hányás és erősebb hasi fájdalmak esetén a 
szérum amiláz mennyíségét is meg keH határozni. 

Gyermekek tartós kezelésekor - nagyobb 
adagok alkalmazása esetén - az amiláz-aktivitás 
ismételt ellenőrzése szükséges. Ha káros, a 
kezelést abba kell hagyni. 

A vizeletben a ketontest-vizsgálat hamis pozitív 
eredményt adhat. 

Alkalmazásának és hatásának időtartama alatt 
járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni tilos! 

Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes 
italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés:+ V 
• Törzskönyvi szám: K- 1296 

EXÓSURI=iNEÖNATAL:St~rilpc:ír 
1 i, injekcióhoz (1 porampulla + 

l i 1 x.S 1111~ ·'·'' ,:, '",,,-·;,':,,",'""''"", 

WELLCOMEo ,. . , i :~Tc_:kód:--:Ro7 A' A O'{' 

Kizárólag endotrachealisan alkalmazható szin
tetikus surfactant készítmény. 

A koraszülöttet sokféle veszély fenyegeti. 
Surfactant bevitelével csökkenthető a respiratorikus 
distress syndroma {ROS) súlyossága, s ezáltal az 
intenzív etlátásból. elsősoiban az ROS kezelésében 
oly fontos gépi lélegeztetésból származó szövőd
mények. Nem várható azonban a koraszülöttség 
tényéből fakadó martalitás és morbiditás lényeges 
javulása. A koraszülöttek, akiknek surfactant adása 
nélkül az ROS valószínűleg halálát okozta volna, 
éretlenségük miatt egyéb veszélyeknek is ki vannak 
téve. 
• Hatóanyag 

108 mg colfoscerilum palmitinicum üvegenként 
Oldószer 8 ml injekcióhoz való desztillált víz. 
e Javallat 

Mindazon újszülöttek kezelésére, akikben respi-
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ratorikus distress syndroma (ROS) alakul ki, illetve 
ezen kórkép kialakulása fenyeget, a szívfrekvencia 
és az arteriás oxigénellátottság folyamatos mc.ni
torozása mellett. 
e Ellenjavallat 

Ezideig nem ismeretes. 
e Adagolás 

5 ml/ttkg szuszpendált Exosurf N!'lonata,Ladandó 
intratrachealisan, azaz az endotrachealis tubusba. 
12 óra múlva, ha az újszülöttet még nem extubálták, 
újabb, azonos adag adandó ugyanígy a tubusba. 5 
ml oldat 67,5 mg hatóanyagat tartalmaz. 

A szuszpenzió eikész/tése 
A porampulla tartalmát 8 ml steril, konzer

válóanyagtól mentes, injekcióhoz való desztillált víz
ben kell szuszpendálni. 

A leírt módon aszeptikus körűlmények között 
elkészített Exosurf Neonatal steril és stabil marad 
2-30°C közötti hőniérsékleten 24 óráig. Mlvel nem 
tartalmaz antimikrobás tartósítószert, ott ahol a telje
sen steril elkészítés nem biztosítható, a szuszpen
ziót közvetlenúl a felhasználás előtt kell elkészíteni 

Minden ampulla Exosurf Neonatal mellett 5 db 
adapterból álló sor található {2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 
mm-es méretben). 

Az alkalmazás módja 
Az endotrachealis tubus méretének megfelelő 

adapter kiválasztása és felhasználása után a fenn
·maradó 4 adaptort sterilitási szempontok miatt java
solt megsemmisíteni. 

Az Exosurf Neonatal~t az endotrachealis tubus
ba a speciális adaptor oldalsó nyílásán át fecsken
dezzük be, a gépi lélegeztetés megszakrtása nélkül. 
Az endotrachealis tubusnak az újszülöttön kívül eső 
része a gyógyszer bejuttatásakor függőleges le
gyen. 

Az egész mennyiséget olyan lassan juttassuk 
be, hogy a szuszpenzió úgy jusson a tüdóbe, hogy 
elkerülhető legyen az endotrachealis tubusban 
történő esetleges felhalmozódása. 

1. Steril injekciós fecskendébe szívjunk fel 8 ml 
steril, tartósítószermentes, injekcióhoz való desztil
láltvizet 

2. A vákuumos porampulla szívó hatását 
kihasználva, steril tűn át engedjük a porampuHába a 
steril, tartósítószermentes injekcióhoz való d esztiHált 
vizet. 

3. A keletkezett szuszpenziót szívjuk fel a fecs
kendőbe, majd a dugattyú elengedésével engedjük 
vissza az Exosurf Neonatal ampullába. 

4. Újból szívjuk ki. majd engedjük vissza a 
szuszpenziót az am puli ába, 3-4-szer ismételve az 
eljárást, hogy az ampulla tartalma megfelelően 
elegyedjen. Ha a szuszpenzió szétválna, gyenge 
rázó vagy keverő mozdulatokkal újra elegyíthet
jük. 

5. Szívjuk ki a kívánt mennyiséget a Exosurf 
Neonatal szuszpenzióból, ügyelve arra, hogy a tú 



hegye jóval a szuszpenzió felszínén megjelenő hab 
alatt legyen. 

Az Exosurf Neonatal-t csak a koraszülöttek 
ellátásában és újraélesztésében jártas, tapasztalt 
szakember alkalmazhatja. 

Kizárólag endotrachealisan intubált, géppel lé
legeztetett újszülötteknek adható. Nem intubálható 
az újszülött csupán az Exosurf Neonatal alkalmazá
sa végett. 

Az. újszülött légutait szívással meg kell tisztítani 
.a készltmény bejuttatása előtt. 

A teljes adag bejuttatásának minimális ideje 4 
perc legyen. Lassítsuk le vagy függesszük fel a 
bevitett, ha az újszülött bórszíne romlik, pulzusa 
ritkul, az artériás oxigén manitor az artériás oxigén
szint tartós csökkenését jelzi, vagy az Exosurf 
Neonatal felhalmozódik az endotrachealis tubus
ban. 
• Mellékhatás 

Ritka, de olykor fatális szövódménye a 
koraszülöttségnek a haemorrhagia pulmonalis, ami 
annál gyakoribb, minél éretlenebb az újszülött. 
Noha az Exosurf Neonatal-lal végzett vizsgálatok 
egyikében sem volt szignifikánsan gyakoribb a 
tüdóvérzés, valamennyi kontrollált vizsgálat ered
ményeit összevetve, alkalmazása összefüggésbe 
hozható a tüdővérzés gyakoriságának 1 %-ról 2%-ra 
növekedéséveL Érthető módon ez az öszszefüggés 
annál kifejezettebb, minél éretlenebb az újszülött. 

Némely újszülöttnél (körülbelül 1000-ból három
nál) az Exosurf Neonatal alkalmazásakor az endo
trachealis tubus elzáródását okozta a nyák-secretio. 
Ha a tubus elzáródására van gyanú, a hagyomá
nyos gyakorlatnak megfelelóen kell kezelni, vagyis 
leszívni a tubust, illetve cserélni, amennyiben a le
szívás nem jár eredménnyel. 
Ha a beteg már nem szarul pozitív nyomásos léle
geztetésre, az éretlenség miatti apnoe teheti szük
ségessé a lélegeztetést. A klinikai vizsgálatok során 
az Exosurf Neonatal-lal kezelt újszülötteken gyako
ribb volt az apnoe, feltehetően azért, mert korábban 
fejezték be a pozitív nyomásos lélegeztetés!. Az 
apnoe incidenciájának e növekedése nem vonta 
maga után a halálozási arány vagy a hosszútávú 
morbiditás növekedését. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Specifikus gyógyszerkölcsönhatást ezideig nem 
észleltek. 
e Figyelmeztetés 

Csak az ROS-ben szenvedő újszülöttek manito
rozására és lélegeztetésére megfelelően felkészült 
osztályokon alkalmazható! 

' A beadás után gyorsan növekedhet a légzési 
térfogat, amihez gyorsan kell alkalmazkodni az 
inspiratorikus csúcsnyomás csökkentésével. Az 
Exosurf Neonatal alkalmazásának köszönhetOen 
javul a tüdő működése, és gyorsan emelkedhet az 
artériás oxigén koncentráció. Az inspiratorikus 

nyomás megfelelő csökkentése után a belégzett 
oxigéntérfogat gyors csökkentése válhat szük
ségessé a hyperoxaemia elkerülése érdekében. 

Ames Salmanella vizsgálatban nem bizonyult 
mutagénnek. 

Nem végeztek vizsgálatokat esetleges car
cinogén, továbbá fertilitás! érintő hatására 
vonatkozóan. 

Túladagolás: véletlen túladagolás esetén a 
szuszpenziót, amennyire csak lehet, szívással el kell 
távolítani, az újszülöttet pedig tünetileg kezelni, 
különös figyelemmel a folyadék- és-elektrolitegyen
súlyra. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 30 °C alatt. 
Fagyasztani nem szabad. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 2140 

: El<PA~.es•(AEs2oll!o,&) 10oo/J• 
inlúiió•(250 iill; so() o;n1); . 

Az Expahes (HES 200/0.5) 10% infúzió kol
loidális plazma-pótlószer, mely 10% hidroxietil
keményítót tartalmaz izotóniás nátrium-klorid oldat
ban. A hidroxietil-keményítő, - amely glikogénhez 
hasontó poliszacharid, - exogén, mesterséges kol
loid. Az infúzió hyperkolloidozmotikus nyomású ol
dat, mely beadáskor az intundáll mennyiség kb. 
130%-ának megfelelő plazmatérfogat növekedést 
idéz elő. A kolloidozmotikus nyomás (COP) és a 
centrális vénás nyomás (CVP) azérpályába bejutta
tott mennyiségtól függóen növekszik; alacsonyabb 
kiindulási értékek esetén az emelkedés a normál 
tartományon belül marad. 

Eliminációja - lebontása és kiválasztása a vesén 
keresztol történik. Eliminációs felezési ideje kétsza
kaszos mactellben az u fázisra vonatkozóan 6,4 óra; 
a J3 fázisra vonatkozóan pedig 65,1 óra. 
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Rövid távú volumenhatása {kb. 3 óra) jól szabá
lyozható, ugyanakkor reológiai tulajdonságai is ked
vezőek (csökkenti a vér viszkozitását és a hema
tocrit értéket, normalizálja a thrombocyták fokozott 
aggregációs hajlamát), így alkalmas mind a rövid 
távú, mind a középtávú volumenpótlásra, ill. haemo
dilutio céljára is. 

Nem befolyásolja a vércsoport-meghatározást 
A hidroxietil-keményítő (HES) - a többi 

plazmapótlószerrel összehasonlítva - röv_id ideig 
tárolódik a szövetekben (nagymértékben a reticulo
endothelialis rendszerben [RES]). Bár izolált reten
tiós vacuolumok a RES sejtekben a hidroxietil
keményítő {HES) infúziót követően több hónapig 
kimutathatók, semmi jel nem utal a RES funkció 
károsodására. 

Az Expahes (HES 200/0.5) 10% infúzió folya
matos hasznáfata nem rontja a veseműködést. 
• Hatóanyag 
Hydroxyaethylamylum 
(HES 200/0.5) 
(átlagos mo!ekulatömeg ""200.000) 
(moláris szubsztitució Ms=0.5) 
Natrium chioratum 

100,0 g 

9,0 g 
Aqua dest. pro inj. 
Eléktrolit 

ad 1000,0 ml 
mmol/1 
154 
154 

Ozmolarítás: kb. 300 mOsm/1 
Kolloidozmotikus nyomás (COP): kb. 65 Hgmm (kb. 
85 mbar) 
pH=:4.0-7.0 
o Javallat 

Az erek feltöltése hypovolaemia esetén; hypo
vo!aemiás shock prophylaxisa; égéssel, sérülések
kel, mútétekkel kapcsolatos hypovolaemiás shock 
kezelése; haemodilutio. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység hidroxietil-keményítóvel szem
ben, hypervolaemia, hyperhidratiós állapot, súlyos 
pangásos szívelégtelenség, oliguriával- vagy 
anuriával járó veseelégtelenség, súlyos haemor
rhagiás diathesis. 

KOlönös óvatossággal kell eljárni tüdőoedema, 
pangásos szívelégtelenség, csökkent vesefunkció, 
krónikus májbetegség, haemorrhagiás diathesis, 
vagy az extracelluláris terek beszűkülésével járó 
dehidratio esetén. A felsorolt állapotokban előzetes 
folyadékpótlást kell végézni (krisztalloid oldattal). 
Fokozott óvatosság szükséges fibrinogénhiány 
eselén is. 

Eddig nincs tapasztalat a 10 éven aluli· gyer
mekeken történő alkalmazásra. 
o Adagolás 

Kizárólag iv .. lassú cseppinfúzióban. Az első 
10-20 ml infúzlót lassan, a beteg gondos megfigye
lése mellett kell infundálni, mivel a túlérzékenységi 
reakciók nem zárhatók ki teljesen. 

A napi adagot és az infundálás sebességél a 
vérvesztés mértékének, ill. a haematokrit értéknek 
megfelelően kell beállítani'. Haemodilutio céljára a 
több napig tartó kezelés az elfogadott 

Volumenpótlás cé~·ára az átlagos napi adag 
25G-1000 ml. A 20 ml/ttkg/nap mennyiséget csak 
kivételes esetekben szabad túllépni. Haemodifutio 
céljára aszokásos napi adag 250-500 ml több egy
mást követő napon át. Az 5 literes összmennyisé
get csak kivételes esetekben szabad túl!épni, ami
kor az adag elosztható az akár 4 hétig tartó kezelés 
során. 

Az infundá!ás sebessége- sürgősségi eseteket 
kivéve - ne haladja meg az 500 ml Expahes (HES 
200/0.5) 10% infúzió/30 perces értéket. 
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e Mellékhatás 
Hidroxietil-keményító által kiváltott túlérzékeny

ségi reakció előfordulhat (gyakorisága ~ a beadott 
infúziós egységekre vonatkoztatva- kb. 0.085%). 

Leggyakrabban hányás, testhómérséklet-emel
kedés, hidegrázás, viszketés, csalánkiütés formájá
ban jelentkezik. 

A submaxilláris nyirokcsomók- és. a parotis duz
zanata, enyhe, influenzaszerú tünetek mint pl. fejfá
jás, izomfájdalom, valamint az alsó végtagok perifé
riás oedémája szintén előfordulhat 

Shockkal, életveszélyes tűnetekkel {végül akár 
keringés- és légzésmegá!lással) járó súlyos túlérzé
kenységi reakciók rendkívül ritkán fordulnak elő 
(gyakoriságuk - a beadott infúziós egységekre vo
natkoztatva- 0,006%). 

Túlérzékenységre utaló tünetek eselén az infúzi
ót azonnal le kell állítani és egyidejűleg meg kel! ten
ni a szokásos sürgősségi intézkedéseket {lásd Fi
gyelmeztetés!). 

Az. infúzió alkalmazása közben, ill. nagy adagú, 
tartós haemodilutiós terápia befejezését követően 
múló, átmeneti viszketés előfordulhat. 

A szérum amiláz-szintje szignifikánsan növek
szik az Expahes (HES 200/0.5) 1 O% infúzió beadá
sa után, és ez az érték csak kb. 3--5 nap múlva nor
malizálódik. Diagnosztikus, vagy terápiás intézke
dések nem szOkségesek. 

Nagyobb adag Expahes (HES 200/0.5) 10% in
fúzió alkalmazásakor fokozott vérzékenység! hajlam 
(felhígulás, amely a hatóanyag specifikus hatása) 
léphet fel (a javasolt maximális adagnál nagyobb 
adagot csak kivételes esetben szabad alkalmazni). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ha a HES infúziót más infúziós oldattal, infúzió
koncentrátumma!, injekciós célra készült oldatokkal 
és porokkal, kOlönösen injekciós célra készült liofili
záll porokkal szükséges keverni, a kompatibilitást 
(keverhetóséget) vizuálisan ellenőrizni kell. Nem 
látható kémiai-, vagy terápiás inkompatibilitás azon
ban ennek ellenére előfordulhat. 

Egyidejű adagolás esetén a HES fokozhatja az 
aminoglikozid-antibiotikumok nephrotoxicitását, 
ezért együttadásuk kerülendó. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás idején történő alkalmazá
sára vonatkozóan nincs tapasztalat, így ezen esetek
ben haszná!atára csak a várható előnyök és a kocká
zat gondos mérlegelését követően kerülhet sor. 

Sürgősségi intézkedések túlérzékenységi reak-
ciók esetén: 

Az infúzió adását azonnal le kell ál!ítani. 
l. Bőrreakciók: 
- antihisztamin adagolás 
ll. Tachycardia, vérnyomáscsökkenés, émely

gés, hányás: 
- antihisztamin és kortikoszteroid pl. 100 mg 

Prednisolon iv. adagolás 



lll. Shock, bronchospasmus 
/V_ Szív- és/vagy légzésmegálfás 
lll. és W: 
- 1. 0,05-0,1 mg adrenalin lassan, ív. 
-2. kortikoszteroid, pl. 1000 mg Prednisolon iv. 
-3. volumen pótlás, pl. 5%-os humán albuminnal 
- 4 .. oxigén adása, ill. a szokásos újjáélesztési 

eljárások alkalmazása 
Nagy adagok alkalmazása esetén, i!!. ?yors 

infundáláskor ügyelni kell arra, hogy a kennges ne 
legyen túlterhelve. _ 

A terápia során gondoskodni kell megfelelo 
folyadékbevitelról. 

A folyadék-háztartás, vatamint a szérum el~k
trolitszintjének (különösen nátrium, kálium, klond) 
ellenőrzése szükséges. 

Shockos állapotban - főleg víz- és elek
trolitvesztés által okozott shock esetén (súlyos 
hányás, hasmenés, égések) - a kezdeti _Expahes 
(HES 200/0.5) 10% infúzió terápiát követoen elek
trolit-oldattal történő kezelés szükséges. Az 
Expahes {HES 200/0.5) 10% infúzió nagyobb adag_
jai a dilúciós hatás következtében a h_aematocnt 
érték-. a haemoglobin- és plazma prote1n koncen~ 
t ráció csökkenését okozzák. 1 O g/1 00 ml atatt1 
haemoglobin és különösen a 27 alatti haematokrit 
érték kritikusnak tekinthető. Albumin adása .indokolt 
ha az összprotein érték = 5 g/100 m!. . 

A keringő vérmennyiség 20-25%-ának elveszte
se esetén vörösvérsejtek adása feltétlenül szüksé-

ges. . 
Az infúzió hatására egyes klinikai-laboralónum 

paraméterek megváltozhatnak (glukóz. protein, We, 
biuret, zsírsavak, koleszterin, szorbit-dehidrogenáz, 
a vizelet fajsúlya). 

Csak sértetlen palackban tevő tiszta vagy eset
leg enyhén opaleszkáló, színtelen vagy legfeljebb 
világossárga oldat használható. 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és 
később felhasználni nem szabad l 

Csak a csomagalásan feltüntetett lejárati időn 
belül szabad alkalmazni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 25°C alatt. 
e Megjegyzés: Or . 
e Törzskönyvi szám: K- 2152 (250 ml infúZió) 

K- 2153 {500 ml infúzió) 

EXPECTIN csepp (1 O g) 
.··.· 

PHARMAPRIM 

A gyomor izgatásával enyhe émelygést vált ki, s 
ezzel fokozza a nyál és a hórgi szekréció! is. A fel
halmozódott váladék kiürülését előmozdítja, mert a 
torokban karcoló érzést és köhögést okoz. 
e Hatóanyag 

2,5 g thymi vulgaris herba, 2,5 g primulae radix, 
0,3 g glycirrhizinum felhasználásával nyert (10 g) 
extractum fluidum alcoholicum. 
e Javallat 

Bronchitis acuta és chronica, bronchiectasia. 
e Ellenjavallat . 

Csecsemőknek és 3 éves kor alati ktsgyer
mekeknek, vatamint azoknak a gyermekeknek, akik 
a felgyülemlett váladékot nem tudják kiköpni és kön
nyen hánynak, nem ajánlott. 
e Adagolás 

Felnőtteknek általában naponta 3-szar 20 
csepp; 

gyermekeknek 3-6 éves korban 3-szar 5-8 
csepp, 7-14 éves korban 3-szar 8-12 csepp 
étkezés után. 
e Mellékhatás 

Émelygés, hányás. 
e Figyelmeztetés 

A készítmény kismennyiségú alkoholt tartalmaz. 
Eltartás: szobahömérsékleten. 

e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2321 
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FAGIFOR szirup (150 g) 

BIOGAL 

Mukolitikus hatású vegyület, mely csökkenti a 
bronchus-nyálkahártya szekréciót. és elősegíti a vá
ladék kiürülését a légcsóből és a hörgőkból úgy, 
hogy a tapadós nyákat elfolyósítja. 
e Hatóanyag 

G,4 mg aetheroleum cinnamomi, 0,8 mg 
aetheroleum menthae piperitae, 15 mg menthofum, 
30 mg kreosotum, 210 mg ferrum laeticum (40,7 mg 
Fe/11/) 1,03 g calcium aceticum (150 g} üvegenként 
e Javallat 

Bronchitis acuta és chronica, bronchiectasia. 
e Ellenjavallat 

Csecsemőknek és 3 éves kor alatti gyermekek
nek, továbbá olyan gyermekeknek, akik a felgyü
lemlett váladékot nem tudják kiköpni és könnyen 
hánynak, nem ajánlott. 
e Adagolás 

Felnőtteknek általában naponta 3-szar 1 evőka
nállaL Gyermekeknek 3-6 éves korban 3-szar 1 ká
véskanállal,-7....:12 éves korban 3-4-szer 1-2 kávés
kanállaL 
e Mellékhatás 

Émelygés, hányás. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 213 

.FAtiGNOSTtallléffá(Sx). 

FÁHLBERG 

e Hatóanyag 
375 mg acidum iomeglamicum Uódtartalom kb.: 

61%) 
e Javallat 

Az epehólyag és esetenként az epeutak rönt
genvizsgálata. 
e Ellenjavallat 

Vesemúködési zavarokkal párosult súlyos 
parenchymás májbetegségek;· a gyomor és a bél
csatorna súlyos működészavarai; jódtúlérzékeny
ség. 
e Adagolás 

A tablettákat az alábbi előkészítés után egy po
hár vizben szuszpendálva kell bevenni. 

Cholecystographiához a röntgenfelvétel előtt 
12·-14 órával 8 tabletta. 
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Cholangiocystographiához. ill. cholecystecto
mia után cholangiographiához a röntgenfelvétel 
előtt 3 órával 16 tabi., frakcionált cholegraphiához 
az első röntgenfelvétel efótt 12-14 órával_.~ tabi., 
majd a röntgenfelvétel után ú jabb 8 tábLAVizsgálat 
előtti napokon, de legalább a vizsgálat előtti napon 
rostszegény, puffadást nem okozó diéta alkalmazá
sa szükséges. Gyógyszeres hashajtás vagy beön
tés legalább 24 órával a Falignest bevétele előtt vé
gezhető. A meteorismus megelőzésére a vizsgálat 
előtt néhány napig Cotazym forte tabletta adása cél
szerű. A vizsgálat előtti napon délben kifejezetten 
zsírban gazdag, este már zsírtalan táplálékot kell fo
gyasztani. 

Alkohol és szénsavas italok fogyasztását mellóz
ni kelL A kontrasztanyag bevétele és a vizsgálat kö
zöttr időben sem étel, sem ital nem fogyasztható. 
e Mellékhatás 

Ritkán hányinger, émelygés. Jódtúlérzékenységi 
reakciók. 
e Figyelmeztetés 

A színreakción alapuló laborvizsgálatok és a 
radiojódteszt eredményeit megváttoztatja. A vizelet
ben kiválasztádá kontrasztanyag a fehérjereakció 
pozitivitását, ún. pseudoalbuminuriát okozhat. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1028 

e Hatóanyag 
10 mg ambazonum tablettánként. 

e Javallat 
Pharyngitis különböző formái, tonsillitis, gingivi

tis, stomatitis kiegészítő helyi kezelése, tonsillecto
mia, foghúzás utáni szájüreg-higiénia. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
e Adagolás 

Feln6tteknek: naponta 3-5 tabletta. 
Gyermekeknek: naponta 2-3 tabletta. A tablettá

kat étkeZés után 15-30 perccel kell elszopogatni, és 
ezt követően a táplálkozást és az ivást 3 órán át ke
rülni kell. Az adagolás! 3-4 napon keresztül javasolt 
alkalmazni. Nagyobb adagok nem biztosítanak jobb 
eredményt. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: ~ Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 741 



FARLUTAL 500 ITig"tabletta"(aOx) 

PHARMACIA 

A medroxiprogeszteron acetát szintetikus pr?
geszteron származék, amely kifejezett ~oges~at1v 
hatású, ugyanakkor antibsztrogén .. ill. ~ntigo
nadotrop tulajdonságú vegyület. Hata~át ~ln?. az 
endocrin rendszerre, mind a daganatsejire kifejli. 

Előrehaladott emlókarcinoma esetén magas dó
zisú alkalmazásával jelentős szubjektív javulás ér
hető el, csökkenti a fájdalmat. 
• Hatóanyag . 

500 mg medroxyprogesteronum acet1cum tab-

lettánként. 
e Javallat 

Hormondependens malignus daganatok kezelé
se: emlócarcinoma, endametrium carcinama és ve
sed aganat (hypernephroma), valamint prostata 

adenoma. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenysé~. 
Thrombophlebitis, thromboemboliás megbetegede
sek, súlyos májelégtelenség, csontátté;es betegek 
hypercalcaemiája, tisztázatlan eredet~ m~trorrha
gia. Terhesség (lásd még Figyelmeztetes feJezet). 
e Adagolás 

Szokásos adagja 100-1 OOO mg/nap között van. 
A terápiás tapasztalatok alapján emlócarcin?máb~n 
kezdetben napi 3-szar 1 tabletta 6 héten at, maJd 
ezt követően 2-szer 1 tabletta javallt. 

Endometrium-carcinomában naponta 1 tabletta. 
Prostata-carcinoméban heti 3 alkalommal 3-4-

szer 1 tabletta/nap. 
Hypernephroma eselén napi Y2 tabletta. 
Egyidejűleg más chemotherápiás szerek és/vagy 

sugárkezelés alkalmazható. 
e Mellékhatás 

Mellfeszülés, galactorrhoea. Hüvelyi vérzés, a 
menstruatio jellegének megvált~zása, ill_. amen~r
rhoea. Méhnyakerosio, a cervicaliS secreliO megval
tozása, kortikaid hatások következtében oed~ma, 
holdvilág-arc, testsúlyváltozás. Adrenerg halasok 
következtében: finom kézremegés, éjszakai lábikra
görcs. Cholestatikus icterus. Bórkiütés (viszketéssel 
vagy anélkül). Depressio. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismert. 
e Figyelmeztetés . 

Főleg korai terhesség esetén történő alkalmaza~ 
sa során iehetséges összefüggést találtak az újszü~ 
lött congenitalis szívelégtelensége és a progesto
gen adása között. _ . . _ 

Thromboemboliás szövódmény, hirtelen fellepo 
részleges vagy teljes látáskiesés, kettő_s l_~tás: papi!
la-oedema, retinopathia, migraines fetfátas eszlele
se eselén a kezelést azonnal meg kell szakítani. 

Ismeretlen eredetű hüvelyi vérzés jelentkezése
kor a nőgyógyászali szakvizsgálat elvégzése köte~ 
lezó. 

Cukorbetegek, hypertoniára, lll. depressiora haj
lamos betegek kezelése fokozott körültekintést igé-
nyel. . 

Alkalmazása a szövettani leletet befolyásolhatJa, 
ezért a medroxiprogeszteron kezelést ilyenkor jelez
ni kell. 

A gyógyszer alkalmazásakor az életkornak nin~ 
csen jelentősége, de a climacteriumba lépő bete~
nél a kezelés elfedheti annak tüneteit. Tartos 
medroxiprogeszteron-acetát kezelések után állatki
sérietekben (beagle-kutyák) az emlószövetben ese
tenként malignus csomók kialakulását is tapasztal
ták. 

A Fariutal-kezelést csak a daganat-chemotherá
piában jártas szakember irányíthatja. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 87. 
• Törzskönyvi szám: K - 1262 

·FA.R~ClRUBICIN.RD'1Ö ~g :•············ 
hijekció,(tx 10·111g~lX,SI)).tl 

J=A~M()R.U131CIN •. R~:50·mgiv .. " 
il'íjékció (1 x 5() mg) · 

'pHA~MAC!A 

Az epirubicin antraciklin-származék, anti~l~s
tikus hatású antibioticum. Hatását a DNS-hez kotod-
ve fejti ki. . 

Sejttenyészetben végzett vizsgálat~k szenni a 
sejtbe gyorsan penetrálódik és ott a se!tm_a9 anya
gaihoz kötődik. Gátolja a nuklein:av szi~tez;st és _a 
mitosist. Terápiás indexe kedvezobb, sz1sztemás Il
letve cardiális mellékhatásai enyhébbek a doxoru
bicinhez (Adriblastina RO inj.) viszonyítva. Az epiru
bicin főleg a májon át eliminálódik; a magas plaz
maclearance értékek (0,9 1/perc) arra utalnak, hogy 
ez a lassú elimináció az erőteljes szöveti eloszlás
nak tudható be. 

Az epirubicin nem jut át a vérag_y-gáto_n. 
A Farmorubicin RD=Rapid D1Ssolut1on, azaz 

gyorsan oldódó készlimény liofilizátum for::nájáb~~· 
porampullában kerül forgalo~ba. _A ~egyulet o_rall
san hatástalan; intramusculansan es 1ntrathecal1san 
nem adható. . . . . 

Javallt alkalmazási módja: 1ntravenasan es 
intravesicalisan. Ez utóbbi alkalmazás során a 
Farmerubicin szisztémás felszívódása minimális. 
• Hatóanyag 

10,0 mg és 50,0 mg epirubicinium chioratum 
porampullánként 
e Javallat 

Emlódaganat, malignus lymphomák, lágyrész-
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sarcomák, gyomor-, máj-, hasnyálmirigy- és rec
tosigmoid daganatok, fej-nyak tumor, tüdő-carcino
ma, ovárium-carcinoma, valamint akut leukaemiA. 
egyes esetei. 

lntrav!"sicalisan: papiHaris transitionalis sejtes 
hólyagcarcifloma, in situ carcinoma, transurethralis 
resectio után a recidiva megelőzése. 
e Ellenjavallat 

Korábbi cytostatikus vagy radioterápia által ki
váltott kifejezett csontveló-suppressio; korábban 
már maximális összdózisban alkalmazott egyéb 
antraciklin-kezelés (doxorubicin, daunorubicin stb.); 
korábbi szívelégtelenség illetve aktuálisan fennálló 
szívbetegség; terhesség; szoptatás: valamint 
hídroxibenzoát származékokkal szembeni túlérzé
kenység esetén az epirubicin nem adható. 
o Adagolás 

Intravénásan 
Lehetőleg infúzió formájában 0,9%-os NaCl infú

zióhoz adva szokásos adagja felnőtteknek 

manaterápia eselén 60-90 mg/m2 testfelület (3-5 
perc alatt). Az adag a beteg aktuális haematológiai 
státuszától függóen 21 nap múlva megismételhető. 

Alacsonyabb dózis, 60-70 mg/m2 testfelület ja
vallt előzetes chemo- vagy radioterápia, magas élet
kor, illetve neoplastikus csontveló-infiltráció miatti 
csontvelő hypofunkció esetén. Egy kezelési ciklus 
összadagja 2-3 egymást követő napra elosztható. 

Kombinált kezelés eselén a cytostaticumok 
adagját arányosan csökkenteni kell. 

Májkárosodásban szenvedő betegeknél az 
epirubicin adagját 25-50 !lrtlol/1 szérumbilirubin
szint eselén a szokásos adag felére, ennél maga
sabb érték eselén a neg~yedére kell esőkkenteni az 
általános toxicitás elkerülése érdekében (mivel a 
gyógyszer elsősorban a hepatobiliáris rendszerben 
választódik ki). 

Mérsékelt vesekárosodás esetén az adag csök
kentése nem szükséges, mivel a hatóanyag vizelet
tel történő kiválaszlódása csekély. 

Az oldat elkészítése és alkalmazása 
A 10 mg-os porampulla tartalmát 5 ml, az 

50 mg-os porampulla tartalmát 25 ml aqua destilla
ta pro injectione-ban kell feloldani. Az elért kancent
ráció mindkét esetben 2 mg/ml. A folyadékot a tel
jes feloldádásig rázogatnr kell. A feloldódási idő rö
vid, mivel a Farmerubicin Rapid Dissolution oldó
dás! elősegítő metilhidroxi-benzoátot tartalmaz. Az 
elkészített injekciót ajánlatos izotóniás nátrium-klorid 
infúziós oldathoz csatolt szerelékbe fecskendezni, 
így a Farmorubicint a szabadon csepegő infúziós 
oldattal kb. 3-5 perc alatt beadni. E módszer le
csökkenti az extravasalio lehetőségél és egyben 
biztosítja a véna átmosását is. A kezelés során 
ügyelni kell arra, hogy a tű a vénába megfelelően le
gyen bekötve, ugyanis kis véna esetén, illetve ismé
telten ugyanabba a vénába kötött infúzió eselén 
fennáll a véna sclerosis veszélye. 
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lntravesicalisan 
Papillads transitianális sejtes hólyagcarci

nomában 50 mg egyszeri dózisú, hetenkénti instillá
ció javallt, 8 héten át. lokális toxicitás (kémiai cysti
tis) eselén a dózis! 30mg-ra csökkenteni kell. ln situ 
carcinama kezelésekor az adagot- az egyéni túró
képességtól függöen - 80 mg-ig fel lehet emelni. 
Felületes hólyagtumorok esetén .~- tran.s:urethralis 
resectio utáni tumor kiújulás megelÓzéSé·re előszór 
hetente 50 mg egyszeri dózisú instilláció javallt, 
4 héten át, majd havonta, 11 hónapon át. 

Az oldat efkészítése és alkafmazása 
A megadott Farmorubicin RO-adagokat 50 ml 

steril fiziológiás (0,9%) NaCl-oldatban vagy aqua 
destillala pro inj.-ban kell feloldani. A folyadékot a 
teljes feloldádásig rázagaini kell. Az instillálást katé
ter segítségével kell végezni. A szemek 1 órát a hó
lyag ban (intravesicalisan) kell maradnia; a beteget 
figyelmeztetni kell, hogy ezen idő elteltével ürítse ki 
a hólyagját Az instillálás során a beteg medencéjét 
körkörösen mozgatni kell, hogy az oldat a húgyhó
lyag nyálkahártyájával mindenütt biztosan érintkez
zen. 

A Farmorubicin RO kezelés során elkészített ol
datok fénytól védVe tartandók. Szabahőmérsékleten 
24 órán át, hűtőszekrényben {4-10 °C) 48 órán át 
stabilak, tehát eltarthattók. 

A fel nem használt oldatokat ki kell önteni. 
A Farmorubicin RD injekció heparinnal és egyéb 

gyógyszerekkel a kémiai inkompatibilitás (csapa
dékképződés/precipitáció) miatt nem elegyíthető. 
e Mellékhatás 

Myelosuppressio és cardiotoxocitás. 
Reverzibilis alopecia (az esetek 60-90%-ban; 

férflaknál a szakáll-növekedés lassulásával együtt). 
Mucositis (a kezelés megkezdése után 5-1 O nap~ 
pal, starnatilis formájában fájdalmas eróziós terüle
tekkel főleg a nyelv oldalán és a sublingualis nyálka
hártyán). Gyomor-bélrendszeri panaszok (hányin
ger. hányás és hasmenés). 

Ritkán láz, hidegrázás, urticar'ia, esetleg ana
phylaxiás reakció. 

Extravasalio esetén súlyos szövetkárosodás, 
necrosis, phlebosc!erosis. 

lntravesicalis alkalmazáskor a gyógyszerfelszí
vódás minimális, így a szisztémás mellékhatások rit
kák. előfordulhat kémiai cystitis, néha haemorrha
gia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- egyéb cytostaticumokkal (a myelosuppressív 

hatás fokozódik). 
e Figyelmeztetés 

A készítményt csak szakképzett, az antiblastikus 
és cytostatikus terápiában jártas orvos felügyelete 
mellett alkalmazható: különösen érvényes ez az 
intravesicalis alkalmazásra. 

Az első kezelési ciklus során a beteg fokozott és 



gyakori eilenórzése szükséges. A vérk~pet rendsze
resen és minden alkalommal körültekintöen kell ér~ 
tékelni. 

A szokásos adagolás mellett fellépő leukopenia 
általában átmeneti, a mélypontot a kezelés 10-14. 
napján éri el, a fehérvérsejtszám a 21. napon ·áll 
helyre. 

A kezelés megkezdése előtt és alatt a májfunk
ció (SGOT, SGPT), alkalikus foszfatáz, bilirubin el
lenőrzése szükséges. 

Az antraciklinek okozta cardiotoxikus hatás ki
alakulási rizikójának csökkentése érdekében a 
kezelés során a cardiális funkciók pontos manitoro
zása szükséges, melyet lehetőleg nem-invazív mód
szerekkel kell végezni {EKG, echocardiographia). 

Szívizomkárosodás jelentkezhet a kezelés során 
vagy akár több héttel annak befejezése után és nem 
mindig befolyásolható a hagyományos kezeléssel. 
A cardiotoxicitás kockázata nő a mediastinalis peri
cardiális terület korábbi vagy egyidejü radioterápiá
ja esetében. Az összdózis inegállapftásánál figye
lembe kell venni az egyidejűleg vagy korábban al
kalmazott potenciális cardiotoxikus vegyületeket is. 

Minden kezelési ciklus előtt és után EKG-t kell 
készíteni. A következő EKG-elváltozások, mint a T
hullám ellaposadása vagy inverziója, az S-T sza
kasz depressioja, arrhythmia fellépése rendszerint 
átmenetlek és reverzibilisek, nem teszik szükséges
sé a kezelés befejezését. 

Az antraciklinek {különösen a doxorubicin) által 
előidézett cardiomyopathia jelei: a ORS-komplexum 
amplitúdójának tartós csökkenése, a systolés inter
vallum (PEP/LVET) meghosszabbadása és a bal
kamra ejectiós frakciójának (LVET) a kiindulási érté
kekhez viszonyított csökkenése. 

A Farmerubicin hatására - a daganatos sejtek 
gyors szélesése következtében - másodlagosan 
hyperurikaemia alakulhat ki, ezért a szérum húgy
sav-szintjét ellenőrizni kelJ. 

A gyógyszer a vizeletet a kezelés után még 1-2 
napig vörösre szinezi. 

Az epirubicin állatkisérietekben mutagén, carci
nogen, teratagen és smbriotoxikus hatásúnak bizo
nyult. Az emberi fertilitásra, illetve magzatkárosítO 
hatásra vonatkozóan adatok nem állnak rendelke
zésre. Terhességben történő alkalmazása nem aján
lott. 

Reprodukciós korban levő férfi és nóbetegek 
esetében a kezelés alatt és a kezelést követő 6 hó
napig biztonságos fogamzásgátlásról gondoskodni 
kell. 

A Farmerubicin kezelés kapcsán is figyelembe 
kell venni a cytoslatikus vegyületek használata so~ 
rán betartandó általános óvórendszabályokat 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1257 (10 mg) 

K -1258 (50 mg) 

FEIBATIM 4 250 NEinjekcic)' 
(1 porampulla+3 xi2oinl) 

FE IBATIM 4 500NEiríjekció 
(l poral11püHa+3 x 20 nil) 

FEIBATIM 41000 NEinjelició 
(1 porampulla + 3 x 20 1111) 

IMMUNO Até:kóct:'Bó2Er óó~ 

A FEIBA TIM 4 aktív FEIBA-aktivitású (Faktor 
Eight Inhibitor Bypassing Activity) standardizált 
inhibitorellenes faktorkomplex. Aklivitása 1 mg fe
hérjére vonatkoztatva 0,7-2,5 FEIBA-egység. Egy 
egység FEIBA TIM 4 az a faktor VIli-inhibitor~ 
bypassing-aktivitás, amely egy magas faktor-VIll
antitest titer- plazma aktivált parciális thrombo
plasztin idejét (APTI) a pufferérték 50%-ára csök
kenti. 

FEIBA TIM 4 továbbá ll., IX., és X. alvadási fak
tort tartalmaz, túlnyomórészt nem aktivált formában, 
valamint az aktivált VII. faktort VIli. faktoralvadási
antigénból {F VIli C: Ag) . e·gy egység FElBA-ban 
O, 1 E van. A kallikrein-kinin-rendszer faktorai. ha 
egyáltalán megtalálhatók, csak nyomokban mutat
hatók ki. 

A FEIBA TIM 4 összegyűjtött humán plazmábó! 
készül. A plazmák kizárólag hatóságilag engedélye
zett közép-európai és USA-beli plazmaferezis-cen
trumokból származnak. Alapkövetelmény, hogy min
den felhasználásra kerülő plazma HBs-antigén- va
lamint anti HIV-1, anti-HIV-2 ;s anti-HCV~-negatív le
gyen. 
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Vírusinaktiváló eljárás: specifikus gőzkezelés 
(10 óra 60°C, 1 óra 80°C) 
e Hatóanyag 

Humán plazmaprotein 100-300 mg/250 FEIBA
egység, ill. 200--600 mg/500 mg FE!BA-egység, ill. 
400-1200 mg/1000 FElBA-egység porampullán
ként 

Oldószerampulla: 20 ml injekcióhoz való desztil
lált víz. 
a Javallat 

VIli. ill. IX. faktorral összefüggő következmény
ként kialakult antitesthaemophiliában a vérzések te
rápiája, azok profilaxisa, valamint műtét eselén 
szubsztitúciós terápia. 

Hosszútávú, folyamatos FE!BA TIM 4, kombiná
cióban Vl!l. faktorral történő kezeléssei elérhető a 
nemkívánatos véralvadási zavart okozó antitestek 

• A készítményt az EK ajánlatának meglelelóen gyújtölt 
emberi plazmából állítják elő, amely kizárólag olyan egyedi 
donorplazmákból áll, amelyekben a HCV-ellenanyagok hiá
nyát ellenőrizték. Azt, hogy ez az intézkedés a vírusos vagy 
molekuláris kórokozók esetleges átvitelének rizikóját csók~ 
kenti, változatlanul hagyja. vagy növeli-e, klinikai tanulmá
nyokkal kell még ellenőrizni. 

végleges eliminálása, elérve ezzel, hogy a további
akban a betegek kezelése már megegyezik a szak
ványes haemophiliás terápiával. 

Életveszélyes vagy súlyos vérzéseknél a FEIBA 
TIM 4 alkalmazható a VII L, XI., XII. faktor elleni szer
zeit inhibitorokkal rendelkező nem-haemophiliá
soknál is. Egy esetben beszámoltak gátlótestes von 
Willebrand-Jürgens-syndromában történt sikeres al
kalmazásáról is. 

Javaslat a gátlótestes haemophiliások kezelésé
hez: 

Inhibitor· Reagálás F VII!. Könnyútól Súlyostól 
titer beadására közepesig életveszélyesig 

terjedő terjedő vérzés, 

Vérzés operáció 

<5 low responder F VIli vagy F VIli vagy 

FEIBA TIM 4 FEIBA TIM 4 
high responder FEIBA TIM 4 FEIBA TIM 4 

5-10 low responder FEIBA vagy FEIBA TIM 4 
FEIBA TIM 4 

high responder FEIBA TIM 4 FEIBA TIM 4 

> 10 low responder FEl BA TIM 4 FEIBA TIM 4 
high responder FEIBA TIM 4 FEIBA TIM 4 

Minthogy a FEIBA TIM 4 egyszeri adagja lénye
gesen kevesebb VIli. faktor-alvadási-antigént tartal
maz, mlnt a VIli. faktor-koncentrátum, a "high
responder" betegek kezelésében a FEIBA TIM 4-et 
kell előnyben részesíteni akkor is, ha az antitesttiter 
alacsony. 
• Ellenjavallat 

Az alább felsorolt sz.ftuációkban a FEIBA TIM 4 
csak akkor alkalmazandó, ha az antitesttiter magas 
szintje alapján a megfelelő faktor-koncentrátummal 
való kezelés nem túnne eredményesnek. 

Disseminalt intravascularis coagulatio (=DIC): 
-egyértelmű laborleletek és/vagy klinikai symp· 

tomák megléte, amelyek DIC-re utalnak, 
- hepatopathia labordiagnosztikai, szövettani 

és/vagy klinikai jelei, aktivált faktorok késedelmes 
clearancf;-e, a DIC-rizikó magas. 

'Myocardiális-infarctus, akut thrombosis és/vagy 
embolia: 

Feltételezett vagy kirilutatott coronaria-beteg
ségben szenvedő gátlótestes haemophiliások, vala
mint akut thrombosisban és/vagy ernbaliában szen
vedő betegek esetébem a FEIBA TIM 4 alkalmazá
sa csak életveszélyes vérzések esetén ajánlott. 
e Adagolás 

Általában 50-1 DO E/ttkg i v. 
A napi adag legfeljebb 200 EJttkg lehet. Az adag 

megállapítása az antitesttiter nagyságától függetle
nül történik. Minthogy a kezelés sikere minden 
egyes betegnél eltérő lehet, az adagolási ajánlások 
csak általános iránymutatásként szolgálnak. Alva
dási tesztek, mint a teljes véralvadási idő (WBCT), a 
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thromboelastogram (TEG, r-érték) és az aktivált par
ciális thromboplastinidő (APTI) Jegtöbbször csak 
kisfokú rövidülést mutatnak. Gyakran nem korrelál
nak a FEIBA TIM 4 klinikai hatékonyságáva!, és ép
pen ezért csak korlátozott mértékben használhatók 
a terápia ellenőrzésére. 

1. Vérzések. 
Ízületí, izom- és fágyrészvérzések: ~@flyhétől a 

középsúlyos vérzésekig 12 órás intervallumokban 
50-75 E/ttkg. A kezelést a klinikai tünetek egyértel
mű javulásáig, mint pl. fájdalmak múlásáig, a duzza
nat csökkenéséig vagy az ízület mozgathatóságáig 
kell folytatni. 

Súlyos izom- és lágyrészvérzések esetén, 
mint pl. retroperitonealis vérzés 12 órás időközök
ben 100 E/ttkg. 

Nyálkahártyavérzések 
50 E/ttkg 6 órás intervallumokban a beteg gon

dos megfigyelése mellett (a vérzési hely megtekin
tése, ismételt haematokrit-meghatározások). Adott 
esetben - a napi legnagyobb adag betartása mel
lett- 100 E/ttkg is alkalmazható. 

Egyéb súlyos vérzések 
Így a központi idegrendszer vérzéseiben 100 E/t!kg 

(12 órás intervallumokban). Egyes esetekben -a 
napi legmagasabb adag betartása me l lett- szüksé
gessé válhat az alkalmazási idóközök 6 órára való 
csökkentése mindaddig, amíg egyértelmű klinikai 
javulás áll be. 

2. Sebészeti beavatkozásban ajánlatos- a napi 
legmagasabb adag betartása mellett - 6 órás idő
közönként 50---100 E/ttkg FEIBA TIM 4-et adni. 

3. Profilaktikus kezelés 

F Vlll FEIBA TIM 4 Beadási Kezelési idó 

intervallum 

1. fázis 40-60 E/ttkg kétszer a FVIII-anti 

75-100 E/ttkg naponta testtiter kb. 

2. fázis 
75-100 E/ttkg 

3. fázis 
75-100 E/ttkg 

1 ,O BEiml-re 

való csökken" 

téséig (ami 

0,5 régi 

Oxfordegység-

nek felel meg) 
kétszer amíg inhibitor 

naponta már nem mutat-

ható ki 

1-2-szer normál felezési idő 

naponta és .in vivo recov8!y" 

eléréséig 

A liofilezett anyag feloldása 
A FE!BA TIM 4-et csak közvetlenül a felhaszná

lás előtt szabad feloldani. Az oldatot ezután azonnal 
be kell adni. A megbontott üvegeket nem szabad 
később felhasználni. 

1. Oldőszert szobahőmérsékletre .kell (maximáli
san 37 °C-ra) melegíteni. 

2. A liofilizátum és az oldószer üvegéról eltávolít-



juk a védősapkát és mindkét üveg gumidugóját fer
tőtlenítjük. 

3. A me!lékelt transzfertúl (kettöstűt) két mú
anyagsapka védi, amelyet egy "hegesztési pont" 
zár le. 

Forgatással megbontjuk a hegesztési pontot és 
az egyik sapkát lehúzzuk A szabaddá vált tűt az ol
dószeres üveg gumidugójába szúrjuk. 

4. A transzfertú másik műanyag védőhurkát tá
volítjuk et. Figyelem: a szabad tűvéget nem szabad 
érinteni! 

5. Az oldószeres üveget megfordítjuk és a behe
lyezett kettőstú végét a tű feléig a liofi!izátumot tar
talmazó üveg gumidugójába beszúrjuk A liofilizátu
mot tartalmazó üvegben meglévő vákuum ekkor át
szívja az oldószert. 

6. Az oldószeres üveget a tűvel együtt levesszük 
a tiofilizátumot tartalmazó üvegróL Az oldási folya
mat az üveg enyhe mozgatásával gyorsítható. 

7. A liofilizátum teljes feloldása után amellékelt 
levegőző tút beszúrjuk, ezáltal az esetleg képződött 
hab megszúnik. A szellőző tút ezután eltávolítjuk. 

Beadás 
1. A melléke!t filtertűn lévő védősapkát csava

rással eltávolítjuk, ezt az egyszerhasználatos tűre 
helyezzük és az oldatot felszívjuk. 

2. A fecskendőt a filtertúról levesszük és az ol
datol a mellékelt egyszerhasználatos tűvel (illetve a 
perfúziós szerelékkel) lassan intravénásan beadjuk. 

Az injektálás sebessége nem lépheti túl a ttkg
onkénti 2 E FEIBA TIM 4-et percenként. 

Más feloldási módszer alkalmazása esetén az 
injekcióhoz filtert kell beiktatni, hogy megakadályoz
za a még fel nem oldott részecskék (ha pl. veszély
helyzetben gyorsan kell az oldat) vagy a dugóból 
származó gumidarabok vénába jutását (microem
boliák veszélye). 
e Mellékhatás 

Nagyon ritkán allergiás reakciók (pl. láz, 
urticaria, hányinger, továbbá súlyosabb anaphilac
told reakció). Ezek súlyos esetei szükségessé tehe
tik a szubsztituciós kezelés azonnali megszakitását 
A súlyos reakciók terápiája a korszerű shockterápia 
szabályai szerint történik. Az enyhébb reakciókat 
antihisztaminokkallehet uralni. 

Akiknek plazmaszármazékok iránti túlérzékeny
sége ismert, ajánlatos lehet profilaktikusan antihisz
taminokat alkalmazni. 

Prothrombinkomplexet tartalmazó készítmé
nyekkel, különösen nagy adagok mellett és/vagy 
thrombosisveszélynek kitett betegeken thromboem
boliás eseményeket lehet előidézni. 

Magas adagok beadása után (az egyszeri adag 
több mint 100 FEIBA egység/ttkg, .vagy a napi adag 
több mint 200 FEIBA egység/ttkg) ritka esetekben 
olyan laborleletet kapnak, amelyek disseminált, 
intravascularis alvadásra utaltak (pl. fibrinopeptid A, 
fibrin/fibrinogen-degradátumok megjelenése vagy 

meghosszabbított APTI, thrombinidő vagy pro
thrombin-idő). 

Ilyenkor különösen óvatosan kell eljárni. 
Egyes esetekben nagy adagok és/Vagy 

hosszantartó adagolás után és/vagy rizikófaktor 
fennállásakor sZívizominfarctus lépett föl. 

Bár nem lehet abszolut biztonsággal kizárni az 
összes ismert vagy ismeretlen, humán plazmából 
származó virusok átvitelének !ehetóségét, az erre 
vonatkozó biztonsági vizsgálatok alapján, amelye
ket a TIM 4 eljárással kezelt készítményekkel végez~ 
tek, nem állapítottak meg hepatitis B- vagy hepatitis 
non-A/non*B infekciókat A HIV.(HTLV-1!1/LAV) átvite
le pedig teljességgel kizárt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Egyszeri adagként 100 és napi adagként 200 E 
FEIBA TIM 4/ttkg-ot ne haladják túl. Azokat a bete
geket, akik egyszeri adagként 100 E FEIBA TIM 
4/ttkg-ot kaptak, akut DIC kifejlődése. valamint akut 
coronaria ischaemia tünetei szempontjából megfi
gyelés alatt kell tartani. 

A FEIBA TIM 4 nagy adagjait csak addig alkal
mazzák, amíg arra a vérzésCsillapítás érdekében el* 
engedhetetlenül szükség van. Ha vérnyomás- és 
pulzusingadozás, légszomj, mellkastáji fájdalmak 
vagy köhögés klinikai jelei lépnek föl, a FE! BA TIM 4 
infúzióját azonnal félbe kell szakítani, valamint meg~ 
felelő diagnosztikai és terápiás intézkedéseket kell 
bevezetni. 

Intravascularis alvadásra utaló laborparaméte
rek a következők: fibrinogén csökkenése, thrombo
cytaszám csökkenése és/vagy fibrin/fibrinogén* 
degradációs termékek jelenléte. 

Jelentősen meghosszabbodott thrombinidó, 
prothrombinidő vagy az előzőleg mért értékek (par
ciális thromboplasztin idő) meghosszabadása is 
DIC-re utalhat. A VIli., IX. vagy XI!. faktor elleni szer
zett inhibitorokkal bíró nem-haemophyliás betegek
nél a vérzéshajlam mellett fokozott thrombo
sisveszély is fennállhat 
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A FEIBA TIM 4 hatékonyságára vonatkozó, ex 
vivo vizsgálatok, mint pl. parciális thromboplasztin 
idő, teljes véralvadási idő vagy a thromboelasztro
gram r-értékének meghatározása, nem korrerálnak 
szükségképpen a FEIBA TIM 4 klinikai hatékonysá
gával. Ebből az okból kifolyólag és egy intravascu
laris alvadás lehetséges indukció ja miatt, túladago
lás eS.etén semmi esetre sem szabad megkisérel ni, 
hogy a FEIBA TIM 4 adagjának emelésével érjük el 
ezeknek a teszteknek a normalizálódását. 

A thrombocyták számának jelentősége miatt 
ajánlatos a FEJ BA TIM 4 alkalmazásakor nem kielé
gitő vagy hiányzó terápiás hatással végzett kezelés 
után thrombocytaszámlálást végeztetni, minthogy a 
FEIBA TIM 4 hatékonyságához valószínűleg szük
ség van elegendő számú funkcionálisan intakt 
thrombocytára. 

! 
Antifibrinolylicumok (pl. epszilon-aminokapron

sav) együttes alkalmazásának szükségessége ese
lén a két készítmény beadása közölt legalább hat
órás idöközt kell tartani. 

Eltartás: 2-8°C között -(hűtőszekrényben). A fel
használhatósági időn belül 6 hónapig szobahómér
sékleten (maximálisan 25 Celsius fok) tárolható. Cél
szerű a csomagolásra rávezetni azt az időt, amely 
alatt a készítményt nem tárolták 2-8 °C között. A 
gyógyszert a csomagalásan feltüntetett lejárati időn 
belül szabad felhasználni. 
• Megjegyzés~ + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1805 (25Q NE injekció); 
K -1804 (500 NE injekció); K - 1803 (1 OOO NE injek
ció) 

FELDENE kapszula (31Yx) ..•. · .· 
FELDENE végbélklip (12x) 
FELDENE tabletta (30)()* 
FELDENE injekció (Sl<)* . 

PFIZER/BIOGAL ATC' kód: M01A C01 

Hatóanyaga a piroxikam nemszteroid gyulladás
csökkentő, fájdalom- és lázcsillapító hatású. 

ln vitro és in vivo gátolja 
- a ciklooxigenáz enzim reverzibilis gátlása ré

vén az arachidonsavboi képződő prosztaglandmok, 
tromboxán és prosztaciklinek képződését; 

- a polymarph-magvú sejtek és monocyták mig
rációját a gyulladásos ter.Q!etre; 

- a lysosomalis enzimek felszabadulását a sti
mulált leukocytákból és 

- a szuperoxid-anion termelést; 
- szempozitiv rheumatoid arthritisben a szérum 

és a synovialis folyadék rheumatoid faktor termelését. 
A píroxikarn a hypophysis-mellékvesekéreg 

rendszert nem stimu!álja. A prosztaglandinszintézis 
gátlása révén csökkenti az uterus hypercontractili
tasát és ezáltal a dysmenorrhoeát. 

Jól felszívódik. Az étkezés a felszívódás sebes
ségél csökkenti, de a mértékét nem befolyásolja. 

A csúcskoncentráció 3-:-5 órán belül alakul ki. 
Egyszeri 20 mg bevételét követően 1 ,5-2 )lg/ml 

a csúcskoncentráció. Napi 20 mg-os adagok folya
matos alkalmazásakor a plazmakoncentráció maxi
muma 3-8 )lg/ml-es szinteken stabilizálódott. A 
.. steady-state" plazmakoncentráció 7-12 napon be
lü! alakul ki, amit az egy éven át alkalmazott napi 
20 mg-os adagok sem növeltek. 

Az állandó plazmaszint két napon belül is elér
hető napi 40-40 mg-os telítő adagok alkalmazásá
val. A tabletta és kapszula biohasznosulása azonos. 

lntramuscularisan alkalmazva a csúcskancent
ráció magasabb és gyorsabban alakul ki, mint orá
lisan alkalmazva. 
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A piroxikam nagymértékben metabolizálódik, a 
napi adag kevesebb, mint 5%-a űrü! változatlan for
mában a vizelettel és a széklettel. A metabolizmus 
egyik legfontosabb útja a piridit-gyűrű hiároxilációja, 
amit glükuronsavas konjugáció és a vizelettel tőrté
nő elimináció követ. 

A piroxicam felezési ideje 50 óra körül van, így a 
sta b il plazmakoncentráció napi egyszeri --adagolás
sal is fenntartható. 
• Hatóanyag 

1 O mg piroxicamum kapszulánként; 20 mg 
piroxicamum tablettánként; 20 mg piroxicamum 
végbélkúponként; 20 mg piroxicamum (1 ml) ampul
lánként 

Alkalmazott segédanyagok a keményzselatin 
kapszulában: kukoricakeményítő, laktóz, magnézi
um-sztearát, nátrium-benzilszulfát. 
e Javallat 

Rheumato"1d arthritis, osteoarthrit"ls (arthrosis, 
degeneratív ízüfeti betegségek), spondy!arthritis 
ankylopoetica, lágyrész-rheumatismus, akut kösz
vény, postoperativ és akut traumás fájdalom, primer 
dysmenorrhoea, a felsőlégútak fájdalmas gyulla
dása. 
• Ellenjavallat 

Aktív peptikus fekély. A készítmény iránti túlérzé
kenység. Nem alkalmazható azoknak, akiken szali
cilátok vagy egyéb nemszteroid gyulladáscsökken
tők hatására asthma, orrpolip, angiooedema vagy 
urticaria lépett fel. 

Terhesség és szoptatás időszaka. 12 év alatti 
életkor. 

A kúp alkalmazása ellenjavallt a rectum és az 
anus gyulladása, illetve a közelmúltban előfordult 
vérzése esetén. 
e Adagolás 

Felnőtteknek 

Rheumatoid arthritis, osteoarthritis (arthrosis, 
degeneratív izületi betegségek), spondylarthritis 
ankylopoetica: a javasort kezdő adag naponta egy
szer 20 mg 

Ritkán fenntartó adagként napi 1 Omg is elegen
dó. Ha szükséges az adag napi30mg-ig emelhető 
(egyszerre vagy 2--3 részletben), de ez az adag a 
gastro intesinalis mellékhatások kockázatát növeli. 

Akut köszvény: 40 mg az első napon és további 
4-6 napon át, egyszerre vagy osztott adagokban. A 
készítmény a köszvény tartós kezelésére nem 
javallt. 

A vázizomzat akut megbetegedései: az első két 
napon napi 40 mg, egyszerre vagy osztott adagok
ban, a továbbiakban napi 20 mg 7-14 napig 
adható. 

Postoperativ és posttraumás fájdalom: a javasolt 
adag napi 20 mg. A fájdalom gyors csillapítására a 
kezelés első két napján n!:l.pi 40 mg is alkalmazható 
egyszeri vagy osztott adagokban, majd napi 20 mg. 

Dysmenorrhoea: a fájdalom jelentkezésekor az 



ajánlott napi dózis egyszeri 40 mg az első két na
pon. Szükség esetén a kezelés további 1-3 napig 
napi 20 mg-mal folytatható. 

Felsó/égúti gyulladás: a szokásos napi adag 
10-20 mg. Gyors hatás eléréséhez a kezelés első 
két napján napi 40 mg is adható, majd további 3-5 
napig napi 10-20 mg. 

A kapszulát egyben kelllenyelni. 
Az intramuscularis injekció alkalmazása elsősor

ban akut állapotokban és krónikus rheumatologiai 
betegségek akut exacerbatiojában javallt. Az intra
muscularis alkalmazást orális készítményekkel (kap
szula vagy tabletta), ill. kúppallehet folytatni. 

Az injekciót a farizom külsó felső negyedébe kell 
fecskendezni. 

Az önmagában alkalmazott Feldene kúp adagjai 
ugyanakkorák, mint az orális készítményeké. 

A különbözó gyógyszerformák kombinált alkal
mazásakor sem szabad a maximális napi adagokat 
túllépni. 
e Mellékhatás 

A leggyakoribb mallékhatások az enyhébb gas
trointestinalis tünetek: stomatitis, anorexia, epigas
trialis fájdalom, hányinger, székrekedés, abdami
nalis panaszok, flatulencia, hasmenés és emésztési 
zavarok. 

Gastrointestinalis vérzés, perforatio, fekélykép
ződés előfordulhat,· ami a kezelés azonnali megsza
kitását indokolja (lásd Figyelmeztetés). Napi 30 mg
os vagy nagyobb adagok tartós alkalmazása agas
trointestinalis mallékhatás kockázatát növeli. 

Fokozott vízvisszatartás, oedema előfordulhat. 
Központi idegrendszer: szédülés, fejfájás, alu

székonyság, álmatlanság, depressio, idegesség, 
hallucinatio, a kedély megváltozása, szakatlan ál
mok, zavartság, paraesthesia. 

Szem körüli oedemát, homályos látást, a szem 
irritációját leírták. Szemtükrözés és réslámpás vizs
gálatok a látás romlását nem igazolták_ 

Rossz közérzet, tinnitus előfordulhat. 
Bőrreakciók: kiütés, viszketés. Ritkán anychaly

sis és alopecia, photoallergiás reakciók, toxikus api-
dermalis necrolysis (Lyell-syndroma) és Stevens
Johnson syndroma, vesiculo-bullosus reakciók. 

Túlérzékenységi reakciók: anaphylaxia, bron
chospasmus, urticaria, angiooedema, vasculitis és 
szérumbetegség. 

A kúp alkalmazása helyi fájdalmat, égető érzést, 
viszketés!, tenesmus!, ritkán rectelis vérzést okoz
hat. 

A szérum karbamid- és kreatininszintjének re
verzibilis emelkedése. 

Vérképzőrendszer: A haemoglobin- és haema
tokrit érték gastrointestinalis vérzés nélkül is csök
kenhet. Anaemia, thrombocytopenia és nem throm
bocytopeniás purpura (Henoch-Schönlein), 
leukopenia és eosinophilia. Ritkán aplastikus 
anaemia és haemolytikus aríaemia. 
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Epistaxis. 
Enyhébb májműködési zavarok (a májfunkció 

paramétereinek változása, a szérumtranszamináz
szint emelkedése) előfordulhat. Ritka a súlyos máj
károsodás: sárgaság és halálos kimenetelű hepati
tis. 

Elvétve pancreatitis, palpitatio-érzés, dyspnoe 
előfordulhat. 

Igen ritkán interstitialis nephritist, glomeru
lonephritist, papillanecrosist és nephrosis-syn
dromát okozhat. 

Pozitív ANA és hallásromlás nem dokumentált 
eseteit jelentették. Metabolikus abnOrmalitás, hypo
glycaemia, hyperglycaemia, súlynövekedés vagy 
súlycsökkenés, az injekció helyén fájdalom, égető 
érzés, szövetkárosodás (steril tályog, zsírszövet
necrosis) jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Diureticumok: a nemSzteroid gyulladáscsök
kentők nátrium-, kálium- és folyadékretentiót okoz
hatnak, ezért a diureticumok natriuretikus hatását 
gátolják. Erre elsősorban károsadott szívműködés
és hypertensiv betegek kezelésekor kell gondolni, 
mert állapotuk rosszabbodhat. 

Orális anticoagutansok: vérzésveszély, antico
agulans hatás fokozódhat. A beteg gondos ellenőr
zése szükséges. A Feldene csökkenti a thrombocy
taaggregációt és meghosszabbítja a vérzési időt. A 
vérzési idő meghatározásakor ezt figyelembe kelJ 
venni. 

- Acetilszalicilsav és más nemszteroid gyu!/a
dáscsökkentók: együttadásuk nem ajánlott, a terápi
ás hatás nem fokozódik, de amellékhatás kockáza
ta növekszik. 

- Acetilszalicilsavval együtt adva a píroxikarn 
vérszintje a normál érték 80%-ára csökkent. 

- Antacidurnak a píroxikarn plazmaszintjét nem 
befolyásolják. 

- Digoxinnaf, digitoxinna/ együtt adva· egyik 
gyógyszer plazmaszintje sem változott. 

-A píroxikarn nagymértékben kötódik a plazma
fehérjékhez és az egyéb fehérjekötődésű gyógy
szereket kötődési helyükról kiszoríthatja. Feldene-t 
és egyéb nagy fehérjekötődésű gyógyszereket 
együtt alkalmazva a beteg gondos megfigyelése 
szükséges az esetleges adagmódosítás céljából. 

-Litium: a Feldene növeli a litium plazmaszinjét. 
Feldene terápia bevezetésekor, az adag módosítá
sakor és abbahagyásakor a litium plazmaszintjét el
lenőrizni kell. 

- Cimetidin: két vizsgálat szerint a piroxikam fel
szívódása fokozott, de eliminációja nem változott 
szignifikánsan. A cimetidin növelte a görbe alatti te
rületet (AUC) és a píroxikarn Cmax értékét 13-15%
kal. A felszívódás kismértékű, de szignifikáns növe
kedésének feltehetően nincs klinikai jelentősége. 
e Figyelmeztetés 

Azok a betegek, akiknek anamnesisében gyo-

rnor- vagy nyombélfekély, perforatio vagy gastroin
testinalis vérzés szerepel, csak fokozott, rendszeres 
orvosi ellenőrzés mallett szedhetik. 

Csökkent vese-vérátáramlást okozó betegsé
gek, keringési elégtelenség, májcirrhosis, naphro
sis-syndroma fokozott rizikótényezőt jelent, ezért 
szív-, vese- és májbetegeknek csak fokozott körülte
kintéssel és állandó orvosi ellenőrzés mallett alkal
mazható. A vérkép, a máj- és vesefunkció ellenőrzé
se szükséges. 

Ha a májfunkciós vizsgálatok eredményei káros 
eltérést jeleznek, a kezelést azonnal meg kell szakí
tani. 

Látászavarok jelentkezése esetén· szemészeli 
vizsgálat szükséges. 

A felső légutak gyulladásában történő alkalma
zásakor gondolni kell arra, hogy a nemszteroid gyul
ladásgátló csak tüneti kezelést jelent, szükség ese
lén megfelelő antibiotikum adása is indokolt. 

Az Injekció más gyógyszerekkel nem keverhető. 
Túladagolás esetén supportiv és tüneti kezelés 

javallt. 
Az aktív szén csökkenti a piroxicam felszívódá

sát és reabszorpcióját. 
Eltartás: szobahömérsékleten. 

• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K-1141 (kapszula) 

K- 1298 {kúp) 

FEMODEN drazsé(21x; 3,x 21) 

SCHERING 

Ösztrogén-gesztagén kombináció! tartalmazó 
manafázisos orális fogamzásgátló, melynek gesz
tagén komponense, a gesztaden mintegy 3-szar ha
tásosabb a levonorgesztrelnél. 

Hatását elsősorban az FSH és az LH szekréció 
megakadályozásával, az ovulatio gátlásával fejti ki. 
Gátolja továbbá a spermiumok cervix nyákan törté
ná áthaladását, valamint a megtermékenyített pete
sejt beágyazódását 
• Hatóanyag 

0,03 mg aethinyloestradiolum és 0,075 mg 
gestodenum drazsénként 
e Javallat 

Orális fogamzásgátlás 
• Ellenjavallat 

Terhesség, súlyos májbetegség, Dubin-Johnson 
syndroma, Rotor syndroma; fennálló vagy az anam
nesisben szerepló: cardiovascularis és cerebrovas
cularis elváltozások, thromboemboliás megbetege
dések, májdaganatok, emlő- vagy endametrium 
carcinoma, lipidanyagcsere-zavarok, súlyos hyper
tonia, súlyos diabetes mellitus, sarlósejtes anaemia, 
ismeretlen eredetú hüvelyi vérzés, olasclerosis 
(mely a megelőző terhességek folyamán súlyosbo-
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dott), kórelőzményben szerepló idiopathiás terhes
ségi icterus, súlyos terhességi pruritus, herpes ges
tationis. 
e Adagolás 

Naponta 1 drazsé (lehetőleg mindig azonos idő
pontban) a menstruatio 1. napjától kezdve 21 napon 
át. Ezután 7 nap szünetet kell tartani, ez idő alatt 
menstruációszerű vérzés jelentkezik. fl,_ köv,~?tkezó 
21 drazsé szedését a 7 napos szünet Utáni El: napon 
(az első drazsé bevételét követően 4 héttel, a hét 
ugyanazon napján) kell elkezdeni. 

Más orális fogamzásgátló szedésról történő át
térés esetén is a fenti adagolás! keJI alkalmazni. 

Szülés vagy abortus után legkorábban az első 
bifázisos ciklust követő menstruáció 1. napján kell a 
drazsé szedését elkezdeni. 

Az első bifázisos ciklus az időelőtti ovulatio kö
vetkeztében általában megrövidüL Ha a drazsé sze
dése már az első spontán vérzés jelentkezésekor el
kezdődik, lehet, hogy nem gátolja meg az idő előtti 
ovulatiot, ezért a ciklus első 2 hetében előfordulhat, 
hogy nem biztos a fogamzásgátlás. 

Ha a drazsé bevétele elmarad a szakott időben 
úgy azt 12 órán belül pótolni kell. Az utolsó drazsé 
bevételét követő 36 órán túl már nem megbízható a 
fogamzásgátlás. Az időelötti vérzés elkerülése miatt 
azonban - az elfelejtett drazsé(k) kihagyásával -
folytatni kell aszedésta megkezdett csomag ból. 

Ez idő alatt egyéb, nem hormonális fogamzás
gátló módszer (kivéve a naptármódszert és a hó
mérsékletmérés módszerét) alkalmazása javasolt. 
• Mellékhatás 

Hányinger, hányás, fejfájás, mellfeszülés, test
súly- és libido változások, lehangoltság, májfoltok, 
köztivérzések, kontaktlencse viselési panaszok. Rit
kán trigliceridszint emelkedés, vércukorszint emelke
dés, glükóztolerancia csökkenés, vérnyomás
emelkedés, thromboembolia, hepatitis, hepatoade
noma, epehólyag megbetegedések, sárgaság, bór
kiütés, hajhuflás, a hüvely váladék megváltozása, hü
vely gombásodás, szakatlan fáradtság, hasmenés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- ampicilinnel, kloramfenikollal neomicinnel, pe

nicillin V-vel, szulfonamidokkal.' tetraciklinekkel, 
dihidroergotaminnal, tranquillánsokkal (csökkenhet 
a fogamzásgátló hatás, ezért más nem hormonális 
fogamzásgátló módszer alkalmazása is javasolt); 

- anticoagulánsokkal, kumarin- vagy indandion 
származ;(~kokkal (prothrombinidó meghatározás és 
szükség esetén az anticoaguláns adagjának médo
sitása válhat szükségessé); 

- triciklikus antidepressansokkal, maprotilinnel 
(növekedhet biohasznosulásuk, toxicitás veszélye); 

-orális antidiabeticumokkal, inzulinnal ( adagjuk 
módosítása válhat szükségessé); 

- bromokriptinnel (amenorrhoea és/vagy galac
torrhoea jelentkezhet); 



- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkei, főként 
dantrolennel (hepatotoxicitás fokozódás veszélye, 
kOlönösen a 35 év feletti nők esetében). 
o Figyelmeztetés 

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vosi vizsgálatot (elsősorban vérnyomásmérés, vize
letcukor meghatározás, májfunkció vizsgálat, emlő
vizsgál_at, cytologiai kenet vizsgálat) kell végezni a 
kockázatot jelentő betegségek, ilL a terhesség kizá
rása céljából. 

Az alkalmazás időtartama alatt kb. félévenként 
orvosi ellenőrzés szükség8s. 

Vírushepatitis lezajlása ( májparaméterek norma
lizálódása) után kb. 6 hónap múlva lehet orális hor
monális fogamzásgátlás! alkalmazni. 

Nemi hormonokkal történő tartós kezelés során 
ritkán jóindulatú, igen ritkán rosszindulatú májdaga
natok előfordulását észlelték, melyek egyes esetek
ben életveszélyes intraabdominális vérzésekhez ve
zettek. Ha súlyos fájdalmak jelentkeznek a hasi terü
let felső részén és májmegnagyobbodás vagy 
intraabdorminális vérzés jelei mutatkoznak, májda
ganat gyanúja merülhet fel. Szükség eselén a fo
gamzásgátló szedését le kell állítani. 

Szapiatás idején az ösztrogén komponens tejel
választást csökkentő hatása miatt alkalmazása 
megfontolandó. 

A megvonásos vérzés kimaradása eselén a 
gyógyszer szedése csak a terhesség kizárása után 
folytatható. 

Köztivérzések eselén a szedést folytatni kell, 
ezek a vérzések többnyire maguktól megszünnek. 
Amennyiben a köztivérzések nem szűnnek vagy is
métlődnek, orvosi kivizsgálás szűkséges a szervi el
változás kizárása céljából. 

Hányás, hasmenés esetén a drazsé szedést 
folytatni kelt, de más mechanikus fogamzásgátló 
módszert is kell alkalmazni. 

Az ösztrogén! tartalmazó orális fogamzásgátlót 
szedák esetében megnövekedhet a thromboem
boliás megbetegedések, cerebralis és myocardialis 
infarctus, subarachnoidalis haemorrhagia előfordu
lásának valószínűsége. Ez a kockázat magasabb a 
kor előrehaladtával, de főként dohányzák esetén. 
Ezért 30 év feletti náknek a dohányzás teljes elha
gyása javasolt. 

Nem szedhetik a gyógyszert olyan nák, akiknek 
családjában fiatalkori thromboemboliás megbete
gedések vagy véralvadási zavarok fordultak elő. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: 
-először fellépő vagy rosszabbodó migrain jel

legű, szakattanul erős fejfájások, akut látászavarok 
és érzéskiesések, thrombosis vagy infarctus gyanú
ja esetén, 

- jelentős vérnyomásemelkedéS, icterus, ill. 
icterus nélküli hepatitis, generalizált pruritus jelent
kezése, epilepsia, ill. az epilepsiás rohamok gyako
ribb előfordulása esetén, valamint 
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- tervezett műtét {előtte 6 héttel), hosszantartó 
immobilizáció (pl. balesetek után) és terhesség ese
tén. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 2360 

FENISTIL csepp (30 ml) 

lY MA/CIBA . . • ; • ·; ·. ATC kód::]'(06AB03 

Antihisztamin hatású vegyület. a H1 (hisztamin)
receptorokon a kompetitív antagonizmus elve sze
ríni hat. 
• Hatóanyag 

30 mg dimethindenum maleinicum (30 ml) üve
genként 
o Javallat 

Allergiás és nem allergiás viszketés minden faj
tája, urticaria, Quincke-oedema, szérumbetegség, 
felső légúti allergiás me~ betegedések (szénanátha, 
rhinitis allergica), rovarcsípés, kantakt bórgyulladá
sok, ekzemák, fertőző gyermekbetegségekhez tár
suló viszketés (morbilli, varicella, rubeola), scabies. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni érzékenység. 
a Adagolás 

Szokásos napi adagja csecsemőknek 1 éves 
korig 3-10 csepp, 1-3 éves korú gyermekeknek 
10-15 csepp, 3 éves kor felett 15-20 csepp, felnőt
teknek 20-40 csepp, naponta 3x, esetleg a napi 
adag egyharmada reggel, kétharmada este, lefek
vés előtt. 

20 csepp (1 ml) 1 mg hatóanyagat tartalmaz. 
• Mellékhatás 

Ritkán fáradtságérzés, álmosság, szájszáraz
ság, émelygés_ 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- altatókkal, nyugtatókkal, tranquillánsokkal, 

anticholinergicumakkal (hatásuk fokozódhat); 
-triciklikus antidepressívumokkal (anticholinerg 

hatása fokozódhat. együttes adásuk glaucomás be
tegeken rohamot válthat ki). 
o Figyelmeztetés 

Egy éves kor alatt csak óvatosan, fokozott körül
tekintéssel alkalmazható az alvási apnoe előfordulá
sának kockázata miatt. 

Terhesség és szoptatás alatt csak a ha
szon/I<Ockázat arány alapos mérlegelése után alkal
mazható. Alkalmazásának első szakaszában - egyé
nenként meghatározandó ideig - járművet vezetni 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A 
továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes 
italt fogyasztani. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3631 

FENISTIL gél (30 g) 

ZVMA/CIBA . ATC kód: Do4AA19 

Antihisztamin hat~~ú vegyület_. a H
1 

(hisztamin)
receptorokon kompet1t1v antagon1zmus elve szerint 
hat. 
e Hatóanyag 

30 mg dimethindenum maleinicum (30 g) vízzel 
lemosható gélben. 
O Javallat 

B?rbetegségeket kíséró viszketés, urticaria, ro
varcsJpés, napégés, enyhe fokú égési sérülések. 
• Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közölt 
• Adagolás 
. Na~onta 2-4 alkalommal vékony rétegben a 

v1szketo, égő bórfelületre kenni. !gen erős viszketés 
vagy kiterjedt bőrfolyamat esetében ajánlatos hatá
sát per os kezeléssei kiegészíteni. 
• Mellékhatás 
, _t~bb_ napos használat után bőrszárazság, ill. 

ego erzes. 
• Figyelmeztetés 

A kezelt bórfelűletet nem szabad hosszabb ide
ig napfény hatásának kitenni. Nem alkalmazható 
egyszerre nagyobb - főként nedvedző - testfelület
re. Ez kOlönösen érvényes csecsemökre és gyerme
kekre. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
G Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3554 

FENISTI L R ET ARD tabletta (20){) ·. 

ZYMNCIBA 'ATC Kód:·Á06A8ó3 

Antihisztamin hatású vegyület, a H1 (hisztamin)
rcceptorokon kompetitív antagonizmus elve szerint 
hat. 
e Hatóanyag 

2,5 mg dimethindenum maleinicum tablettán
ként 
• Javallat 

Allergiás és nem allergiás viszkelések minden 
fajtáj~, csalánkiütés, Ouincke-oedema, szérumbe
tegs_eg, fels_ó_l~gúti allergiás megbetegedések (szé
nanatha, rh1n1tJS alierg ica), rovarcsípés kantakt bőr-
gyulladások, ekzema. ' 
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• Ellenjavallat 
Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 

• Adagolás 
Szokásos adagja felnőtteknek reggel és este 

1 tablett_a., esetleg este 2 tabletta. A tablettát egész 
ben, szetrágás nélkül, kevés vízzel kelllenyel ni. 
e Mellékhatás 

, Ri~kán fáradtságérzés, álmosság, szájszáraz 
sag, emelygés. · -, .c.: · 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Óvatosan adható: 
- altatókkal, nyugtatókkal, tranqui!lánsokkal 

anticho!i~e~gicumokkal (hatásuk fokozódhat); ' 
:- triCiklikus antidepressívumokkal {anticollnerg 

hatas fokozódhat, együttes adásuk glaucomás be
tegeken rohamot válthat ki). 
• Figyelmeztetés 

. Terhesség és szapiatás alatt csak a haszon/koc
kazal arány alapos mérlegelése után alkalmazható_ 

. Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
kent m~ghatá_rozan.~ó ideig - járművet vezetni vagy 
baleset! veszellyel ]aró munkát végezni tilos! 

A továbbiakban egyénileg határozandó meg a 
tilalom mértéke. 
. Alkalmazásának időtartama alatt tilos szeszes
Jtalt fogyasztani. 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés:+ V 
O Törzskönyvi szám: Tsz.: 3559 

FENÖRIN'•szirup·.(\25"'·1)';.·.· •·••··.···········/···.· .. 
LEK . •.·. ·• • ATC k68: fj05C 803 

-c 

__ Az S~karboximetil-L-cisztein cisztein származék. 
c~okk?nt1 a bronchus váladék viszkozitását meg
kon~~~t~e ez~ltal a köpetürítés!, enyhíti a Jégúti obst
rukclo tunete1t, a gyulladásos folyamatok következté
ben_ megv_áltozott kóros légúti váladék képződés nor
malizálásaval egyidejűleg növeli a légzésfunkciót. 
. A n~áko~ hörgőváladékra kifejtett hatása a pep

!ld-r:nuc!n _lancokban levő diszulfid kötések fel
hasitásaboi a mukopoliszacharidok ionos kötésének 
redukciójából és a különböző típusú mucinok kan
centráció arányának változásából ered. 
e Hatóanyag 

6,25 g S-~arboxymethyi-L-cysteinum 125m! (vi· 
zes oldat) s21rupban. 10 ml szirup 500 mg ható
anyagat tartalmaz. 
• Javallat 

Bö, v~szkózus nyákképződéssei kísért légúti meg
be~~gedesek, mint krónikus és akut bronchitis, bron
Chitisszel szövődött tüdógümőkór, bronchiectasia 
e Ellenjavallat · 

Aktív gyomorfekély, gyomor-bélcsatorna feké
ly;'Js megbetege_~és~, karbocisztein túlérzékeny
seg, heveny cyst1t1s es glomerulonephritis acuta. 



e Adagolás 
Felnőttek kezdő adagja naponta 3-szor 15 ml 

{naponta 3-szar 1 evőkanál) a panaszok javulása 
esetén napi 3-szar 1 o ml (naponta 3-szar 2 kávés
kanál). 

Gyermekeknek 5 éves korig napi 1-2-szer 5 r:'l 
{naponta 1-2-szer 1 kávéskanál) 5-12 éves kong 
napi 3-ször 5 ml {naponta 3-szor 1 kávéskanál) szi-
rup. ~ 

e Mellékhatás 
Néha gyomor-bél panasz, hányinger, hasmenés, 

fejfájás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés . . 

Baktérium fertőzések esetén a Fencnn az anti-
biotikum terápiát nem helyettesíti. . . 

Asthmában szenvedő betegeknek aJaniatos 
egyidejűleg hörgőtágítót is adni. 

óvatosság szükséges ha a betegnél gyomorfe-
kély szerepel a kórelózményben. . 

Terhesség és szoptatás alatt csak a teráp1ás 
előny/kockázat szigorú mérlegelésével csak indo
kolt esetben rendelhető, tekintve hogy erre vonatko
zó adatok nincsenek. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1963 

FENTANYtO;S!mg.i!'liékdó 
(50x10ml) 

RICHTER 

Kábitó fájdalomcsillapótló. Hatása rövid időn 
belül fellép, erősebb, mint a morfiné. {0,05-0, 1 mg 
fentan il ekvivalens 1-2 mg martinnal vagy 10---25 mg 
petidinnel iv. adagolás mellett), de rövid id~ig hat. 
Nagyfokú zsíroldékonysága miatt redistrib~~1ós ha
tással kell számolni. Fő terápiás értéke a fajdalom
csillapítás és a nyugtató hatás. 

Légzésdepressiv hatása igen erOs és tov~b_b 
tarthat. mint az analgetikus hatása. Nagy doz1s 
apnoe! okozhat. Hisztamin felszabadító ha~ás_a cse
kély. csökkenti a légzőközpont érzékenysegel co2 
iránt. 
e Hatóanyag 

0,5 mg fentanyium {10 ml) ampul!ánként. 
o Javallat 

Elsősorban anaesthesiologiai célok: praemed
icatio, különböző tipusú általános érzéstelenítésben 
a dinitrogénoxid kiegészítése, ritkábban po~toper
ativ fájdalomcsillapítás. Droperidollal kombinaiva az 
ún_ Jdasszikus" neuroleptanalgesia létrehozása. 
e Ellenjavallat _ _ _ 

Hatóanyag iránti intolerancia. Mütét elott: légzo-

központ-depresszióval járó állapotok, intracraniális 
nyomásfokozódás. Sectio caesarea. Terhességben 
csak az előny/kockázat arány gondos mérlegelésé
vel adható, mivel nincs elegendő adat. 
e Adagolás 

Feln6tteknek: mútét előtti preamedicatióban 
vagy a postoperativ szakban 0,05-0,1 mg .(1-2 ml) 
im. Kombinált- érzéstelenítéshei:: O, 1--0,2 mg {2~4 
ml) iv. Neuroleptanalges"lához 0,2--0,6 mg iv., az 
egyéni érzékenységnek megfelelően, frakcionáltan 
adagolva, lehetőleg a légzésszám ellenőrzése mel
lett. Kiegészftő, tárt adagok alkalmazására kb. 20 per
cenként van szükség. Nagy adag {0;05-0,1 mg/ttkg) 
alkalmazása a nyitott szivsebészeti anaesthesiában 
lehetséges. 

Gyermekeknek: mútét előtti praemedicatióban 
vagy a postoperatív szakban: 0,002 mg/ttkg im. 30-60 
perccel a műtét előtt. Általános sebészeli érzéstelení
tés kiegészltésére és a sebészi analgesia fenntartásá
ra 0,002 mg/ttkg iv., vagy 0,0015--0,0025 mg/ttkg im. 
• Mellékhatás 

Bradycardia, légzésdepressio. lzomrigiditás, 
mellkasmerevség, mely főleg nagyobb adagot kö
vetően vagy gyors iv. alkalr:nazás után alakulhat ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- dinitrogénoxiddal (a fentanit okozta izomrigid

itást fokozza); 
- a központi idegrendszerre ható depressán

sokkal, valamint a triciklikus antidepressánsokkal 
{hatását, így légzésdepresszív mellékhatását is fo
kozzák). 
• Figyelmeztetés 

A szer rövidhatású, azonban nem a gyors le
bomlás és kiválasztás, hanem nagy zsfroldékonysá
ga és az ún. redistributio miatt. Ezért elnyújtott hatás 
a zsírraktárak telítődése következtében előfordul so
vány betegekben, valamint gyakori ismételt adago
lás utá[!, hosszabb ideig tartó anaesthesiakat köve
tően. Rebound-jelenség is előfordulhat. ezért 
anaesthesiologiai alkalmazása után fokozott post
operatív megfigyelés szükséges. Légzési nehézs~
get is okozó izomrigiditást izomrelaxánsokkal {1v. 
neuromuscularis blokkolók) és mesterséges léle
geztetéssei lehet kezelni. Relatív vagy abszolút ~úl
adagolást követő elhúzódó ébredés vagy légzes
depressio felfüggeszthető frakcionáltan alkalmazott 
naloxonnal, vagy más apiaid antagonistával. A 
bradycardia kivédheló vagy kezelhetó atropinnaL 
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Alkalmazásához megfelelő anaesthesiologiai 
felkészültség szükséges! 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: G? t{? Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3402 

'l 
FERCOPAR szirup. (200 ml) 

RICHTER 

A gyomor-bélrendszerből gyorsan telszivódó 
vaskészitmény. Fokozza a haemopoesist. Roboráló 
hatása van. 
• Hatóanyag 

1 OD ll Q cyanocoba!aminum, 700 mg ferresum 
ammonium sulfuricum {=99,69 mg Fe2+}, 2,4 g 
acidum ascorbicum, 4 g extractum heparis siccum 
(=24 g hepar recens) 200 ml szirupban. 
• Javallat 

A vashiánybetegség minden formája {vérsze
génységgel és vérszegénység nélkül). 
e Ellenjavallat 

Nem bizonyitott vashiányos anaemia, a gyomor
bélrendszer fekélybetegségei, rheumatoid megbe
tegedések; parenterálls vasterápia; a serum ferritin 
szintjének emelkedésével járó kórfolyamatok; emlő
carcinoma; Hodgkin-kór; akut leukaemia; aktív máj
betegség. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: naponta 3-szor 1-2 evökanállal, 
gyermekeknek: naponta 2-3-szor 1-2 kávéskanál
lal, csecsemőknek: naponta 2-3-szor % kávéska
nállaL 

A vasterápiát a vérfestékszint normalizálódása 
után a vasraktárak feltöltése céljából még legalább 
3-4 hónapig folytatni kell. 

A készítményt étkezés előtt célszerű bevenni a 
jobb felszívódás érdekéb~n. 
e Mellékhatás 

Epigastria!is nyomásérzés, haspuffadás, obsti
patio vagy hasmenés előfordulhat. 
v Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- tetraciklinekkel {kelátképzódés miatt mind a 

tetraciklin, mind a vas felszívódása csökken). 
óvatosan adható: 
- alumínium-, kalcium-, magnéziumtartalmú 

antacidokkal {csökkentik a vas felszivódását, ezért 
az antacidumokat és a vasat egymástól távolabbi 
időpontokban kell bevenni). 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazásának ideje alatt az occult vérzés vas
kimutatáson alapuló diagnosztikus próbái ál-poziti
vitást adnak. Krónikus gyulladásos és tumams meg
betegedésekhez társuló vashiányos állapotok ese
lén adása fokozott körültekintést igényel. 

A bélben keletkező vasszulfid a széklelet szür
késfehérre festi. Célszerú erre a beteget előre figyel
meztetni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3188 
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FERRI..EC.IT•in)~kció.'(s)..:sii!l)'. 
'RH6NE -pQúÚ~:Néf~ÁTÍ'E'R~X~-~;

ÁfQ::_kó:d~_f~Q&~(CöH 

Vas-veszteség vagy a szervezet megnövekedett 
vasszúkséglete esetén a vaS szubsztituciójára. A 
vaspótlás eredményeként a reticu!ocytaszám, 
haemoglobin és vörösvérsejtszám növekedés ész
lelhető. A vas-111-natrium-glukonat komplex a vérrel 
a májba kerül, ahol a vas egy enzim reakció követ
keztében szabaddá válik. A három értékű vas a 
szálirtó fehérjeként működó transzferriohez kapcso
lódik és az erythropoesis helyére illetve a raktárak
ba kerül. Amennyiben a betegnek nincs pathologiás 
vérzése- eltekintve a minimális eliminációtól-a vas 
plazmaszintje nem változik. 
• Hatóanyag 

62,5 mg natrium ferrigluconicum (Sml) ampul
lánként Konzerválószer: benzilalkohol. 
e Javallat 

Vashiányos anaemia, igazolt vas felszívódási za
varok, olyan vashiányos állapotok amelyekben az 
orális vaspótlás nem alkalmazható {gastrointesti
nalis tractuson végzett mútétek után, vérzéssei járó 
gyomor-bél m8gbetegedések mint ulcus, colitis 
ulcerosa eselén vagy hyperemesisben). 
• Ellenjavallat 

Vas felhalmozódással járó állapotok {haemo
chromatosis, krónikus hG.emolysis) vas felhasználási 
zavarok (sideroachrestikus anaemia, thallassemia, 
ólomanaemia). 

Kora- és újszülötteknek a készftmény benzilalko
hol tartalma miatt nem adható. 
e Adagolás 

Felnőtteknek szokásos adagja naponta 5 ml las
sú intravénás injekcióban fekvő helyzetben. 

A kezelés időtartamát a vashiány mértéke sze
rint kel! meghatározni. 
• Mellékhatás 

Egyes esetekben arckipirulás, (különösen ve
getatív labilitás esetén) szédülés, hányinger, has 
és hátfájdalom, átmeneti vérnyomásesés, collap
sus hajlam. Mindezek miatt ajánlatos a beteget az 
injekció beadásához lefektetni. A készítményben 
lévő benzilalkohol ritkán túlérzékenységi reakciói 
idéz elő. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismert, inkompatibilitásokra figyel
ni kell (redukáló anyagok). 
e Figyelmeztetés 

Parenterális vaspótlás csak igen indokolt eset
ben alkalmazható. Adása a vérkép gyors normalizá
lódása érdekében az életet veszélyeztető kis hae
moglobinérték esetén indokolt. 

Az intravénás injekciót nagyon lassan a fekvó
helyzetben levő betegnek kell beadni. 



Esetleges hígításhoz csak fiziológiás natrium 
klorid oldat használható! 

Kora- és újszülötteknek a készítmény benzilalko
hol tartalmamiatt nem adható! 

A vashiány mértékét a kezelés előtt pontosan 
meg kell határozni, a haemosiderosis elkerülése ér
dekében. 

Figyelni kell arra, hogy az injekciót nehogy a vé
na mellé adják. 

Redukáló anyagokkal (pl. C-vitamin, rutin, szőlő
cukor, cisztein és más SH-csoport tartalmú) egyide
jűleg iv. nem adható. Más injekciós oldatokkal nem 
keverhető. 

Túladagolás jeleként keringési összeomlás, 
shock, sápadtság, nehézlégzés, nyugtalanság, ká
bultság, coma léphet fel. 

Ha a szérum vas kancentráció a 3 mg/1-t megha
ladja és így a transferrin kötőkapacitása már telített, 
1-2 g deferoxamin (Desferal inj.) adása javasolt in
fúzióban (max: 16 mg/kg/óra). Az infúzió adott eset
ben a következő nap a szérum vas kontrolljamellett 
ismételhető. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
8 Törzskönyvi szám: K- 438 

FEVARIN 50 mg filmtabletta (60x) 
FEVARIN 100 mg 

filmtabletta (30Jc) 

DU P HAR 

A fluvoxamin új típusú serotonin re-uptake gátló 
vegyület, mely az adrenerg folyamatokra csak miní
mális hatással van. 

Jól tolerálható, rövid és hosszantartó kezelések
re egyaránt alkalmas. Nem befolyásol a psychomo
toros aktivitást és nincs anticholinergiás hatása. Jó 
hatásúnak bizonyult az öngyilkossági veszélyezte
tettség eseteiben (többnyire már a kezelés első he
teiben). Orálisan adagolva, felezési ideje kb. 15 óra. 
e Hatóanyag 

50, illetve 100 mg fluvoxaminium maleinicum 
tablettánként. 
e Javallat 

Tartósan rossz kedélyállapottal járó mániás
depressios psychosis, károsadott psychomotoros 
aktivitás, psychosomatikus panaszok kezelésére. 
e Ellenjavallat 

Gyermekeknél kellő tapasztalat hiánya miatt 
nem alkalmazható. 

Terheseknek, szaplató anyáknak nem adható. 
MAO gátlókkal nem kombinál ható. 
• Adagolás 

A tablettát széirágas nélkül, kevés vízzel egész-
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ben kell bevenni. Felnőtteknek naponta 100 vagy 
200 mg adható, az egyéni szükséglet szerint, de a 
napi adag maximum 300mg-ra növelhető. Az aján
lott kezdő adag 100 mg, melyet este kell bevenni. 
A teljes napi adagot egyenlő részekre elosztva 
100mg-onként kell bevenni. idősek kezelésekor is 
az előbbiekkel megegyező adagok alkalmazhatók. 
• Mellékhatás 

Leggyakrabban hányinger fordul elő a kezelés 
során, amely csökken a kezelés folyaman. előfordul
hat még aluszékonyság, székrekedés, nyugtalan
ság, étvágytalanság, remegés. 

A Fevarin kezelés alatt előfordulhat pulzuscsök
kenés, EKG vizsgálatokkal a repotarisatiós fázis ki
sebb változásai figyelhetők meg. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együtt nem alkalmazható: 
-MAO inhibitorokkal 
óvatosan adható: 
- Warfarin, fenitoin, theophyllin, propranolai és 

egyéb, rnájban oxid8.cióval metabolizálódó gyágy
szerek (plazmaszint jelentős növekedése miatt) 

-litium (fokozott serotoninerg hatás) 
o Figyelmeztetés 

MAO inhibitor készítménnyel kezelt betegek 
nem, vagy csak a kezelés befejezése után 2 héttel 
részesülhetnek Fevarin kezelésben. 

Máj, illetve veseműködési elégtelenségben 
szenvedó betegeket szigorú megfigyelés alatt kell 
tartani és alacsony dózissal kell megkezdeni a ke
zelést. 

Előfordulhat a májenzimszint növekedése, mely 
a kezelés befejezése után gyorsan rendeződik. 

A Fevarin kezelés nem jelent veszélyt a gépjár
müvezetök, ill. magasban dolgozók számára. De az 
alkohol fogyasztásától a kezelés ideje alatt tartóz
kodni kell. 

Epilepsiás beteg kezelésekor különös figyelem
mel kell eljárni. 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtól 
védve. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 1421 (50 mg filmtablet
ta); K-1422 (100 mg filmtabletta) 

FIBROLAN kenőcs 

(3o 9; só g; fop 9) 
• ' ; ',' M ''"' ., 

GÖÖÉCKEIPARKE bA VIS' 

ATC kód::D03-A1"9 

A készítmény sebtisztító hatású, gyorsítja a szö
vetek gyógyulási folyamatát. Enzimkomponensei ré
vén elősegíti a nemkívánatos exsudatumok feloldő
dását és az elhalt szövetek lebontását a sebfelülete
ken és a nyálkahártyákon. 
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A tibrinolizin (plazmin) marhavérsavóból előállí
tott, majd kloroformmal aktivált enzim. Endopep
tidáz aktivitása révén hidrolizálja a peptidkötéseket 
különösen a lizin-arginin kapcsolódásoknál, me!yek 
eredményeképpen oligopeptidek keletkeznek. Fib
rinnel és fibrinogénnel szembeni erős szubsztrát 
specifitása miatt - az egyéb szerinproteázoknál 
pL tripszinnél elóforduló - általános proteolízis ve
szélye nem áll fenn, az enzim az ép szöveteket nem 
bontja. 

A dezoxiribonukleáz enzimet marhahasnyálmi
rigyból állítják elő tisztított formában. Foszforsav
diészter-hidroláz aktivitással rendelkezik, így a DNS 
depolarizációját katalizálja oligonukleotidok képzé
se közben. 

Hatására a 3'-helyzetü foszforsav-észter kötés 
felbomlik, az ott lévő dezoxiribóz komponens leha
sad, így 5'-foszfo-di és -oligonukleotidok keletkez
nek. Az enzim csak az elhaltszövetekben szabad
dá vált DNS-t bontja, az ép sejtmagban található vé
dett DNS-t nem támadja meg. 

Mivel az enzimek hatására keletkező polipep
tidekból és polinukleotidokból álló fehérjetör
melékek nagy molekulájúak, gyakorlatilag nem szí
vódnak fel, így me l lékhatást sem okoznak. 
e Hatóanyag 

1 NE (LOOMIS) fibrinolysinum (bovinum), 666 NE 
(CHRISTENSEN) dezoxyribonucleasum (bovinum), 
0,004 mg thiomersalum 1 g kenócsben. 
• Javallat 

Fertőzött, vagy fertőzéstól veszélyeztetett nehe
zen gyógyuló sebek. Lábszárfekély és más kifeké
lyesedések (melyek pl. decubitus arteriosclerosis, 
vagy diabetes mellitu~ által okozott artériás 
ischemia következtében alakulnak ki). Másod- és 
harmadfokú égések, fagyás. Kelések, tályogok, car
bunculusok, panaritiumok. Nehezen gyógyuló müté
ti sebek, köztük nőgyógyászali jellegűek is (mint pl. 
a cervix elektrokauterizációja vagy konizációja 
után). Portio-erosiók, cervicitis. Vaginilis (aspeci
fikus és senilis egyaránt). 
e Ellenjavallat 

Szarvasmarha-fehérjékkel szembeni túlérzé
kenység. 
e Adagolás 

Kizárólag külsóleges használatral 
Felületi alkalmazás: A helyi kezelést általában a 

Fibrolan oldattal történő kezelés után kell - szabá
lyos időközönként- optimálisan 6-8 óránként a ke
nőccsel elvégezni ill. megismételni. 

A sebfelszín kézzel, ill. tubussal való érintésének 
elkerülésére ajánlatos a kenőcs felkenéséhez spatu
lát használni. 

A kezelés során a teljes sebfelü tetet, egészen a 
seb széléig egyenletesen be kell kenni, majd a ke
zelt területet steril géz-kötéssel be kell fedni. 

A 6-8 óránkénti kötéscserével a feloldódott le
pedék automatikusan eltávolítódik. 
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A kenőesőt a seb kitisztulásáig, illetve a seb
gyógyulás teljes megindulásáig kell alkalmazni. 
Lábszárfekély esetén a kenőccsel beken! és steril 
sebfedővel ellátott területet könnyú mullkötéssel, 
majd nyomókötéssel ajánlatos ellátni. 

A seb kitisztulási ideje másodfokú égéseknél kb. 
5-7 nap, harmadfokú égéseknél (ha a sérül! terület 
nem haladja meg a testfelszín 10%-á.t) kb-,-;Jo--2 hét, 
lábszárfekély és egyéb kifekélyesedéseknél 5-8 
nap, esetenként néhány hét. 

Intravaginális alkalmazás: Enyhe vagy középsú
lyos cervicitis és vaginilis esetén esetenként kb. 2 g 
kenőesőt kell mélyen a hüvelybejuttatni 3-S napon át. 

A hüvelybe juttatás történhet speciális applikátor 
(egyszerhasználatos) vagy egészségügyi tampon 
segítségéve!. 

A kezelési idő leteltével kontroll-vizsgálat szük
séges a további kezelés szükségességének eldön
tése érdekében. 

Súlyos cervitis és vaginilis esetén a kezelést 
Fibrolan oldattal (10 ml) ajánlatos kezdeni. A kezelt 
terület beecsetelése után néhány percet célszerű 
várni, majd a hüvelycsatornát vattával el kell zárni. A 
vattát a következő napon lehet eltávoll!ani és a ke
zelést a kenöccsei kell folytatni. 

A kezelési idő kb. 2-15 nap. 
Nehezen gyógyuló nőgyógyászali jellegű mütéti 

sebek kezelésére (pl. a ceNix elektrokauterizációja 
ill. konizációja után) a kenócsöt naponta 2x kell al
kalmazni, a mütétet követő elsó két hétben. 
e Mellékhatás 

Ritka esetben helyi vérbőség. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

A kezelés során fokozottan ügyelni kell a tiszta, 
steril eszközök használatára. 

Az intravaginális alkalmazás során a gombafer
tőzést ki kell zárni, mert ilyen esetekben a készít
mény hatása nem kielégító. 

Harmadfokú égési sérülteknél, ha a sérül t bOrfe
lület nagyobb, mint a testfelszín 25%-a, 3-4 napot 
ajánlatos várni a sebtisztítással, amig a beteg álta
lános állapota stabilizálódik. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (+25°C alatt). 
• Megjegyzés: V Sz 
• Törzskönyvi szám: K - 1403 

~ FIBFIOLANpór~ (1 ~ poralllpuli a) 

GCJDECKEIPARKE DAVIS 

A farmakológiai leírást lásd Fibrolan kenócsnél. 
• Hatóanyag 

25 NE (LOOM!S) fibrinolysinum (bovinum) 
15000 NE (CHRISTENSEN) dezoxyribonucleasum 



(bovinum) 0,15 mg thiemersaium tartalmú liofilizált 
por (üvegenként). 
• Javallat 

Sebészetben: Postoperatív sebgyógyulási 
szóvődmények, tályogüregek, sipolyok, empyemák. 
Másod- és harmadfokú égések. Kifekélyesedések, 
felfekvések. 

Uro!ógíában: Fibrines és irradiációs hólyaghu
rut. Postoperatív (transurethralis beavatkozások 
után keletkező) vér- és fibrinalvadék a húgyhólyag
ban vagy a vesemedencében. 

Nőgyógyászatban és szü/észetben: Postope
ratív sebgyógyulási szóvődmények (pl. a cervix 
elektrokauterizációja és konizációja után). Portio
erosiók, cervicitis. Vaginilis (aspecifikus és senilis 
egyaránt). 

Orr-fűl-gégészet: Gennyes orrmellékgyulladá
sok, orrfurunculus. Akut és krónikus gennyes közép
fülgyulladás. A fülkürt obstruktív gyulladásai. Radi
kális műtétet követő exsudativ mastoiditis. 
e Ellenjavallat 

Szarvasmarha-fehérjékkel szembeni túlérzé
kenység. 
e Adagolás 

Kizárólag külsóleges használatral Parente
rálisan használni tilos! 

A gumisapkás porüveg tarta!mát - a kezelés 
elött közvetlenül - 1 O ml steril fiziológiás konyhasó . 
oldatban kell feloldani. 

Az alapoldatot, illetve annak különböző hígítását 
átmosásra, öblítésre vagy nedves borogatások ké
szítésére lehet felhasználni. 

Felűfeti alkalmazás. 
Nedves, száraz módszer: 1-2 porüveg tartalmát 

50-100 ml steril fiziológiás konyhasó oldatban kell 
feloldani, majd az oldatban az előkészített finom 
(sűrú) szövésű gézcsíkokat átitatni. A nedves géz
csíkokat kiszáradásig (6-8 óra) célszerű a sebfelü
leten hagyni. 

Ha szükséges enyhe nyomókötést lehet alkal
mazni, a száraz pörköt vagy vastag lepedéket e: ke
zelés előtt célszerű eltávolítani. A száraz gézcsíkok 
levétele során az elhalt részek a kötéssel együtt el
távolítandók. A kezelést a seb kitisztulásáig ill. a 
sebgyógyulás beindulásáig kell folytatni. 

Csepegtetéses módszer: 1-2 porüveg tartal
mát 10 ml steril fiziológiás konyhasó oldatban kell 
feloldani, majd az oldatot egy infúziós palack fizio
lógiás sóoldatba fecskendezni. Az infúziós felsze
relés rögzítése és az infúziós tű eltávolítása után az 
infúziós tömlót a sebbe kell vezetni és ha szüksé~ 
ges, tamponálással kell fixálni. A sebet kötszerrel 
kell befed ni. Az irrigálás! 1 órán át kell folytatni, na
ponta többször a seb tisztulásáig. Az eljárást min
den esetben új (friss) oldattal és 'új kötszerrel kell 
megismételni. 

Felszíni sebek esetén (pL lábszárfekély, decubi
tus) a nedves-száraz borogatás; mély vagy nehezen 

486 

hozzáférhető sebek esetében a csepegtetéses 
módszer a célravezető. Sipoly vagy hasonló sebek 
esetében a csepegtetéses módszert átlyuggatott 
katétercsővel, 4-6 óránként, friss oldattal ajánlatos 
elvégezni. 

A nedves-száraz borogatás után a kezelés a 
Fibrolan-kenóccsel folytatható. 

A kezelési idő: 5-10 naptól több hétig terjedhet. 
N6gyógyászati alkalmazás. Súlyos cervicitis és 

vaginilis esetén: 1 porüveg tartalmát 10 ml steril fizi
ológiás konyhasó oldatban kell feloldani, majd az ol
dalol a hüvelybe fecskendezni, 1~2 perces várako
zás után a hüvelycsatornát vattával el kell zárni. 
Másnap a vatta eltávolítható és a kezelés a Fibrolan 
kenőccsel folytatható. 

Urológiai alkalmazás. 2 porüveg tartalmát so ml 
steril fiziológiás sóoldatban kell feloldani és katéte
ren keresztül a hugyhólyagba fecskendezni. 30 per
ces várakozás után a hugyutakat 2 liter steril desz
tillált vízzel kell kimosni. A fibrinosus exsudatum fel
oldódása cytoscopiával követhető. 

Orr-fül-gégészet Fülbetegségek esetén: az ol
data! a megfelelő helyre kell juttatni pl. segéd
eszközök (katétercső) segítségéve!. Orrfurunculus 
eselén célszerű a sebet előszór az oldattal borogat
ni, majd a kezelést kenőccsel folytatni. 
• Mellékhatás 

Ritka esetben helyi vérbőség. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés során fokozottan ügyelni kell a tiszta, 
steril eszközök használatára. 

A Fibrolan oldatot kőzvetlenül alkalmazás előtt 
kell elkészíteni mert az enzimaktivitás fokozatosan 
csökken, szabahőmérsékleten 3-4 óra alatt majd
nem, 24 óra elteltével teljesen megszünik. 

A Fibrolan oldatot szükség eselén gyulladás
csőkkentőkkel, helyi érzéstelenítőkkel és antibio
tikumokkal együtt is lehet alkalmazni. Az intra
vaginális alkalmazás során a gombafertőzést ki kell 
zárni, mert ilyen esetekben a készítmény hatása 
nem kielégitő. 

Harmadfokú égési sérülteknél, ha a sérült bórfe
lület nagyobb, mint a testfelszín 25%-a, 3-4 napot 
ajánlatos várni a sebtisztítással, amig a beteg álta
lános állapota stabilizálódik. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C között). 
• Megjegyzés: V Sz 
• Törzskönyvi szám: K - 1402 

FINLEPSIN tábletta (50x) 
FINLEPSIN 200 relard tabletta 

(50x; 100x; 200x) 
Fl N LEPSIN 400 relard tabletta 

(50x; 100x; 200x) 
AWD/GERMED ATC: N03AF0-1 

. 

A karbamazepin a fenitoinhoz hasonlóan a 
synaptikus átvezetési bénítja és ezáltal csökkenti a 
görcskeltő potenciál tovaterjedését. Nagyobb kon
centrációban csökkenti a posttetaniás facilitatiót. 

Trigeminus neuralgiában a fájdalomcsillapító ha
tása valószínűleg a spinalis trigeminus ganglion 
synaptikus ingerület átvezetésének bénításával iön 
létre. 

Oralis adás mellett relatíve lassan és majdnem 
teljes mértékben felszlvódik. A plazmaszint nem li
neáris, a nagyobb adagok tartományában a görbe 
ellaposodik. 

A plazmaszint retard tabletta adása után alacso
nyabb, mint a nem retard tabletta esetén. A sleady
state állapot elérése 2-8 nap. 
• Hatóanyag 

200 mg carbamazepinum tablettánként. 
200 mg, ilL 400 mg carbamazepinum retard tab

lettánként. 
• Javallat 

Epilepsia: Focalls/partialis rohamok, alap- és 
komplex tünetekkel: Generalizált tonusosclonusos 
rohamok a szerzett epilepsiák különbözó formáiban. 
Temporalis lebeny epilépsia. Psychés zavarok 
epilepsián belül. 

Kórházi körűlmények kőzőtt alkoholelvonás so
rán jelentkező epilepsiás rohamok megelőzése 

Paroxismalisan jelentkező fájdalomrohamok 
(trigeminus neuralgia) és ismeretlen eredetű, garat
ba lokalizált fájdalom (glossopharyngealis neural
gia). 

Cukorbetegség malletti idegkárosodás eseté
ben fellépő fájdalom (diabeteses neuropathia). 

Sclerosis multiplexben fellépő paroxismalis je
lenségek, pL trigeminus neuralgia, tanusos roha
mok, dysarthria és ataxia,- paraesthesiák és fájda
lom-rohamok. 

Psychasisok (főleg psychosis maniaco-depres
siva, szorongásos-agitalt és hypochondrias depres
sios állapotok, külőnősen katatonia). 
• Ellenjavallat 

Csontvelőkárosodásban. Szív-ingerületvezetési 
zavarokban. 

Triciklikus antidepressansokkal együtt. 
Karbamazepinnel szembeni túlérzékenység esetén. 

Nem alkalmazható egyidejűleg MAO-bénítókkal, 
ill. csak két héttel a kezelés befejezése után adható 
karbamazepin. Nem adható litiummal együtt. 
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Mivel a karbamazepin absence-rohamokat 
okozhat, ill. a már korábban is meglévő absence-t 
felerósítheti, nem adható ilyen rohamokban szenve
dóknek. 

,, Csak fokozott körültekintéssel adható a várható 
előny/kockázat gondos mérlege!ése után: haema
tologiai betegségekben, súlyos szív- máj és vese
működési zavarokban, károsadott nátrium-anyag
csere esetén. 

6 év alatti gyermekeknek csak a várható 
előny/kockázat körültekintő mérlegelése alapján ad
ható. 
• Adagolás 

Individuális. A kórkép jellege és súlyossága sze
rint fokozatosan kell beállítani. Az alacsonY. kezdő 
dózist-egyéni elbírálás alapján- lassan kell emel
ni az optimális hatás eléréséig. Az optimális fenntar
tó adagot - különősen kombinált kezelés esetében 
- a vérszint alapján kell meghatározni. 

Karbamazepinre való átá!lításkor a korábbi 
antiepilepticumot fokozatosan kell leépíteni. A kar
bamazapint az epilepsia kezelésére lehetőleg 
manaterápiában kell alkalmazni. {A kezelést szakor
vos· ellenőrizze!) Általában szokásos fenntartó 
adagja felnőttekneknapi 400-1200 mg, napi 2 rész
re elosztva. 

A karbamazepin terápiás vérszintje a tapaszta
latok szerint 4-12 j.tg/ml. Egyes esetekben mind a 
kezdő, mind a fenntartó adag eltérhet az előzőek
ben megadottól (pl. enzimindukció miatt gyorsult 
metabolizmus vagy kombinált kezelés során fellépő 
gyógyszerkölcsönhatások miatt). 

Általában az 1200 mg napi ősszedag túllépése 
nem cétszerű. Egyes esetekben a napi adag 2-4 
részletben történő adása bizonyult hatékonyabb
nak. Súlyos szív- és érrendszeri betegségekben 
máj- és vesekárosodás esetén vagy idősebb bete
gek _kezelésekor alacsonyabb adagok javasoltak. 

Altalában a következő adagolási séma javasol
ható: 

Anticonvu/ziv kezelés 
Felnóftek szokásos kezdő adagja 200-300 

mg/nap, lassan fokozatosan emelve 600-1200 mg
ig; ezt amennyiséget 1-3 részre osztva. 

Gyermekek átlagos fenntartó adagja 10-20 
mg/ttkg /nap. 

Napi kezdő adag Napi lenntartó adag 
Felnőtlek 

Gyermekek 
1-szer 20G-300 mg (este) 2-szer 300-600 mg 

1 éves (\orig 
1-5 éves korban 

(ld. köv. 

bekezdés) 

5-10 éves korban 1-szer 200 mg 
10-15 éves korban 1-szer 200 mg 

1-2-szer 200 mg 
1-2-szer 300 mg 

2-szer 300-400 mg 

A 4 éven aluli gyermekek kezelését 20-60 mg
os napi adaggal célszerű kezdeni. Ezt az optimális 
napi adag eléréséig minden másnap 20-60 mg-mal 
lehet emelni. 4 éves kor felett a kezdő adagolás 100 



mg/nap lehet. Ezt az adagot minden második nap 
legfeljebb 100mg-mal szabad emelni, az optimális 
adag ig. 

Alkoholmegvonáskor rohammegelőzésre kórhá
zi körűlmények között: 

Az átlagos napi adag 2-szer 300 mg. Súlyos 
csetekben a kezdő adag már az első napokban 2-
szer 600 mg lehet. A karbamazepin sedativ-hyp
notikus gyógyszerekkel történő együttadása delíri
um tremensben nem javasolt. A vérszint rendszere
sen ellenőrizendő. A karbamazepin-kezelést foko
zatos dóziscsökkentéssei 7-10 nap alatt célszerű 
befejezni. 

Figyelni kell arra, hogy az alkoholelvonó kezelés 
során alkalmazott karbamazepin mellékhatásai és 
az elvonási tünetek egymáshoz hasonlóak, össze
keverhetóek lehetnek. 

Trigeminus neuralgia és ismeretfen eredetű, ro
hamokban feffépő garatfájdalom (gfossopharyn
geus-neurafgia): 

A kezdő adag 20G-300 mg/nap, amit a fájda
lommentesség eléréséig átlagosan 2-szer 200-2-
szer 400 mg{nap adag ig lehet emelni több részletre 
elosztva. Az esetek egy részében a fenntartó adag 
csökkenthető napi 1-2-szer 300 mg-ra. 

Idősebb és érzékeny betegek kezdőadagja 

100-200 mg/nap. 
Neuropathia diabetica esetében fe/fépő fájdalom 
Az átlagos napi adag 2-szer 200-300 mg/nap, 

kivételesen 2-szer 600 mgfnap. 
Sclerosis multip/exben fellépő nem-epilepsiás 

fájdalomjelenségek: 
Az átlagos napi adag 1-szer 300 mg-2-szer 400 

mg. 
Psychosisak 
Kezdetben legfeljebb 2-szer 600 mg{nap, több 

részre elosztva. A fenntartó adag általában 2-szer 
300 mg(nap. Akut schizophreniában a neuroleptikus 
kezelés mellett adjuvánsként alkalmazható. Különös 
elővigyázatossággal adható karbamazepin litium
mal kombinálva psychosis maniace depressivában 
(lásd Gyógyszerkölcsönhatások). 

Az alkalmazás módja: A tablettát evés közben 
vagy után célszerű alkalmazni. 

A relard tablettákat nem szétrágva, kis folyadék
kal kelilenyelni vagy vízben feloldva meginni. 
• Mellékhatás 

Gyakrabban lépnek fel kombinált-, mint 
manaterápia esetén. Mellékhatások az adag függ
vényében és fóleg a terápia kezdetekor jelentkez
hetnek. 

Légzőszervek. Elvétve lázzal, légszomjjal és tü
dógyulladással járó túlérzékenységi reakciók. 

Szemészeti. Néhány esetben kötóhártyagyu!
ladás, átmeneti homályoslátás, kettőslátás vagy 
nystagmus léphet feL Glaucomás betegek szem
nyomását rendszoresen ellenórizni kell. Leírták len
csehomály kialakulását is. 
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Mozgásszervi. Egyes esetekben arthralgia, 
myalgia, valamint alsóvégtagi gyengeség. A gyógy
szer kihagyása után ezek a jelenségek megszűntek. 

Vér- és nyirokrendszed Vérképzórendszeri elté
rések jelentkezhetnek: fehérvérsejtszám növekedé
se vagy csökkenése (leukocytosis ill. leukopenia, 
eosinophilia, agranulocytosis, aplastikus anaemia), 
a vértemezkék számának csökkenése (thrombocy
topenia), nyirokcsomó-duzzanat. Leukocytopenia, 
főként neutrophil, thrombocytopenia és allergiás 
bórkiütések (exanthema) fellépésekor a karba
mazepint ki kell hagyni. 

Húgy-ivarszervi. Egyes esetekben veseműködé
si zavar, pl. proteinuria, haematuria, oliguria, fájdal
mas vizeletűrilés (dysuria). Leírtak sexualis zavaro
kat, pl. impotentiát is. 

Bőr, nyálkahártya, érrendszeri. Alkalmilag aller
giás bórreakciók léphetnek fel, lázzal vagy anélkül, 
mint pl. urticaria, egyes esetekben exfoliativ der
matitis, Lyell-syndroma, photosensibilitas, erythema 
exsudativum multiforme, Stevens-Johnson-syndro
ma, aprófoltos bórvérzések és lupus erythematodes 
disseminatus, hajhullás, izzzadás, nyirokcsomó
duzzadás vagy érgyulladás {vasculitis). 

Szív- és keringési. Különösen idősebb betegek
ben figyeltek meg ingerületvezetési zavarokat {AV
black), bradycardiát és szívritmuszavarokat. 

Egyes esetekben eszméletvesztés, magas
vagy alacsony vérnyomás ájulással és thromboem
bolia fordult elő. 

Gyomor-bélrendszeri. Alkalmilag étvágytalan
ság, szájszárazság, közérzetzavar, hányás, ritkán 
hasmenés vagy székrekedés. Egyes esetekben ha
si fájdalom és szájnyálkahártyagyulladás. Ezek a je
lenségek 8-14 nap alatt megszűnnek spontán, vagy 
átmeneti dóziscsökkentés után. Elkerülhetók a 
gyógyszer adagjának óvatos, fokozatosan emelke
dó beállításával. 

Néha a májfunkciós próbák kórossá válhatnak, 
sárgaság, ritkán májgyulladás alakulhat ki. Májgyul
ladásra utaló jelek, mint gyengeség, étvágytalan
ság, közérzetzavar vagy sárgaság. 

Anyagcsere (só- és vízháztartás, hormonháztar
tBs). A vizeleteiválasztást csökkentő hatásamiatt rit
kán a vérplazma nátriumtartalma csökken, amit há
nyás, fejfájás, esetleg zavartság kísér. Egyes ese
tekben oedema és súlygyarapodás léphet fel. Né
hány alkalommal férfiakon a mellek duzzadását 
(gynecomastia) és tejcsorgást (galactorrhoea) is le
írtak. 

A pajzsmirigyfunkcióra utaló paraméterek - T 3, 
T 4, TSH és FT 4 (szabad thyreoxin)- különösen más 
antiepilepticummal történt kombinált kezelés során 
mcgváltozhatnak. 

Központi idegrendszeri. Gyakran fáradtság, 
tompultság, szédülés, álmosság, járás- és mozgás
zavar (ataxia), fejfájás, egyensúlyzavarok (cerebel
laris károsodás) léphetnek fel. Idősebb betegek 

esetében zavartság és nyugtalanság alakulhat ki. 
Ezek a jelenségek 8-14 nap alatt megszúnnek 
spontán, vagy átmeneti dóziscsökkentés után. Ezért 
is a gyógyszer beállítása fokozatosan történiék. 

Ritkán. akarattól független mozgások (ol.. tremor 
izomrángások, nystagmus), esetleg bes~édzavar~ 
ok, káros érzékelés, izomgyengeség, depressiv 
hangulatzavar, agresszív viselkedés, gondolkodási 
nehézség vagy indítékszegénység léphet fel. Ese
tenként érzékcsalódást, hallucinációt figyeltek meg. 
A ~a;bamazepin-kezelés alatt latens psychosisak 
aktlvalódhatnak. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

M~O-bénítóva: történő kezelést a karbamazepin 
kezeles megkezdese előtt legalább 2 héttel be kell 
fejezni. 

~ás antiepilepticummal történő együttadása 
eseten az antiepileptikus hatás kölcsönösen csök
kenhet (pl. fenitoin, fenobarbitál, primidon), bizo
nyos esetekben pedig fokozódhat. Ezért a karba
mazepin és az egyéb antiepilepticumok vérszintjé
nek ellenőrzése szükséges. 

Valproátsavval történő együttadása kivételes 
esetekben zavartsághoz és comához vezethet. 

Karbamazepin és oralis alvadásgátlók (antico
agulansok) együttes adásakor az anticoagulans ha
tás c~ökken. ~zért a gyógyszer beállítása vagy el
hagyasa eseten az anticoagulans adagját a klinikai 
kívánalmakhoz kell igazítani. 

A karbamazepin csökkentheti az oralis fogam
zásgátlók hatását. Közti vérzések jelentkezhetnek. 
Ezért más fogamzásgátló eszköz használata aján
lott. 

Neurolepticumok pfazmaszintjét a karba
mazepin csökkenti és ezáltal a beteg állapota ro
n:'olh~t. Az adott neurolepticum adagjának módosí
tasa 1ndo~olt lehet. Lítium és karbamazepin együtt
adása m1ndkét gyógyszer neurotoxikus hatását 
erősítheti. Ezért, ha egyidejű alkalmazásuk feltétle
nül indokolt, a plazmaszint ellenőrzése feltétlenül 
szükséges. 

. Makro!id antibiotikumok (erythromycin), izoni
azid, kalciumantagonisták (pl. verapamil, diltiazem) 
~e_xtr?propoxifen, viloxazin és valószínűleg a eime
lidin IS emelheti a carbamazepin plazmakoncentrá
cióját. Ritkán a propoxifen is hatáserósödést okoz
hat. 

A karbamazepin a tetraciklinek terápiás hatását 
ronthatja. 

Javasolt a karbamazepin és a kombinációban 
szerepló gyógyszerek vérszintjének ellenőrzése a 
nemkívánt hatások (pl. szédülés, fejfájás, mozgás
zavar, nystagmus, látászavarJ csökkentésére, ill. el
kerülésére. 
e Figyelmeztetés 

A lehetséges mellékhatások miatt - különösen 
tartós kezelés során - a vérképet és májlunkciót 
rendszeresen ellenőrizni kell. A karbamazepin p laz-
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makonc~ntrá~ióját szintén rendszeresen meg kell 
ha~ározm Verkép és májfunkció meghatározása 
mar a karbamazepin-kezelés megkezdése előtt 
szük~é9es, majd a kezelés első hónapjában heten
t_e, kesobb havonta. A kezelés első hat hónapja után 
evente 2-4 alkalommal javasolt a vérkén és máj-
funkció ellenőrzése. · 

K~r?amazepin~el kezelt epilepsiás·betegekben 
nemkNanatos _hatasok felléptekor a karbamazepint 
nem szabad h1rtelen elhagyni, hanem a beteget fo
kozatosan kell átállítani más antiepilepticumra. 

Sú!ycs allergiás reakció esetén azonnal ki kell 
hagyni a karbamazepin adagolását. 

Terhesség időszakában a karbamazapint nem 
cél~ze_rú ~Jkalmazni, bár az epifepsiás betegek 
ant1ep!lept1kus kezelését nem szabad megszakítani. 
A veleszületett fejlődési rendellenességek kockáza
ta ~öv~ke~het, akár az epilepsia betegség, akár az 
antlepli,eptlkus kezelés következtében. Terhesség 
fennallasakor, vagy bekövetkeztekor, különösen a 
terhesség 20. és 40. napja között a lehető legala
csonyabb adagot szabad adni. A napi dózist több 
kis adagra elosztva kell bevenni. 

Más anticonvulsivumokkal vagy más gyógysze
rekkel történő kombinációja terhesség során lehet6-
leg kerülendö., mert a fejlődési rendellenességek 
kockázata nő. Ujszülöttek vérzési zavarainak elkerü
lésére a terhesség utolsó heteiben az anyának, ill. 
post partum az újszülöttnek K

1
-vitamin adása taná

csolt. 

A karbamazepin belekerül az anyatejbe is, bár 
olyan csekély'mennyiségben, ami terápiás adagok 
mellett a gyermek számára nem jelent kockázatot. 
Ha a csecsemó súlygyarapodása csökken vagy túl
zottan aluszékennyá válik, el kell választani. 

. A terhesség alatt a plazmaszintet a terápiás 
szint alsó tartományában (3-7 Jlg/ml) kell tartani. 

A psychomotoros teljesitményt befolyásoló hatá
sán~k időtartama alatt járművet vezetni vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. Alkalma
zásának, ill. hatásának tartama alatt szeszesitalt fo
gyasztani tilos. 

Túladagolás során intoxicatio általában csak 
ig~n na_gy _adag esetén keletkezik, amikor a plazma
SZI_nt m1nd1g 20 ).lg/ml felett van. Véletlen, vagy ön
gyilkossági szándékkal - 38 )..lg/ml plazmakoncent
rációt is elérő gyógyszerbevételt is túléltek. 

Túladagolás tünetei. A felerősödött mellékhatá
sok:. szédülés, ataxia, kábultság, stupor, nausea, 
vom1tus, nyugtalanság, zavartság, akaratlan moz
gások, mydriasis, nystagmus, kipirulás, vizeletreten
tio, cyanosis, opisthotonus, reflexeltérések (élénkü
lés vagy renyhülés). 

Ezekhez csatlakozhatnak: tremor, izgalom, tonu
sos-clonusos görcsök, valamint respiratiós és car
diovascularis zavarok gyakran hypotaníával (ese
tenként hypertoniával), tachycardiával, AV-blockal, 



eszméletvesztéssei és akár légzés- és szívmegál
lással is. 

EEG-dysrythmia és EKG-elváltozások (arrhyth
miák és vezetési zavarok) jelentkezhetnek. Néhány 
esetben laboratóriumi vizsgálati értékek változását 
észlelték leukocytosis!, leukopeniát, neutropeniát 
glycosuriát, acetonuriát. 

Az intoxicatio kezelése. Specifikus antidoturna 
nem ismert. Kezelése tüneti. A lehető leggyorsab
ban hánytatás és/vagy gyomormosás. A felszívó
dás! csökkenteni kell, pl. aktív szén, vagy l1ashajtó 
azonnali adásával. A vitális funkciókat klinikai körűl
mények között kell biztositani: a plazmakoncentrá
ció és a szívmúködés ellenórzése, adott esetben az 
elektrolitzavar rendezése. 

Görcsrohamok eselén megfelelő anticonvulsiv 
sze r. 

Viszont a barbiturátok adása. annak légzésdep
ressiv hatása miatt, kOlönösen gyermekeknek nem 
javasolt. A forszírozott diuresis, valamint a haema
és peritonealis dialysis a karbamazepin fehérjéhez 
kötődése miatt nem vezet eredményre. Az irodalom
ban a szén-, ill. múgyantahaemoperfusio sikeres al
kalmazásáról számoltak be, súlyos karbamazepin
intoxicatio esetén. 
• Megjegyzés: + + 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4305 (tabletta), 
OGYI-T.: 4306 (200 natard tabi.), OGYf-T.: 4307 (400 
relard tabi.) 

FLAMERII., 1% emlJigél(40g) 

SERVIPHARM 

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapltó 
hatású gél, könnyen bedörzsölheló a bőrbe. A 
hatóanyag behatol a bőrbe, a gyulladásos-zónába 
és felhalmozódik a bőr alatti szövetekben. 
Csökkenti az akut, illetve krónikus gyulladásos 
folyamatokat. (Pl. tartósan kezelt rheumatoid arthri
tises betegekben kimutatták, hogy a gyulladásos 
csuklórégió izületi nedv- illetve izületi szövetkoncen
trációja magasabb volt, mind a ptazmakoncentrá
ció). Traumás vagy rheumás gyulladásokban a gyul
ladásos duzzanat csökken. A hatóanyag és hidroxi
!ált származékai a vizelettel választódnak kL 

A vizes-alkoholos gélalapanyag révén nyugtató 
és hüsítö hatású. 
._ Hatóanyag 

0,4 g diclofenacum natricum (dic!ofenacum 
dlaethylaminicum formájában) 40 g izopropil-alko
holt és propilenglikolt tartalmazó, lemosható gél ben. 
e Javallat 

Inak, szalagok, izmok és ízűletek.traumák (pl.: 
rándulás, húzódás, zúzódás) következtében fellépő 
gyulladása. Lágyrészrheumatismus, pl tendova
ginitis, kéz-váll syndroma, bursitis. Lokalizált 

rheumás betegségek, pl. a perifériás Izületek 
osteoarthrosisa, a gerinc osteoarthrosisa, peri
arthropathiák. 
• Ellenjavallat 

Terhesség. A hatóanyaggal,· acetilszal iciisawal 
és egyéb nerriszteroid gyulladásgátlókkal, izo
propanollal és propilénglikOllal szembeni túlérzé
kenység. 
8 Adagolás 

A kezelendő fájdalmas terület nagyságától füg
aően 2-4 g gélt (cseresznye vagy diónyi nagyságú 
~ennyiséget) napi3-4-szera bőrfelületre kell kenni 
és gyengéden a bőrbe masszírozni. A lokális keze
lést kombinálni lehet azonos hatóanyagú készít
mény más gyógyszerformáival történő kezeléssel. 
e Mellékhatás 

Ritkán bőrviszketés, bőrvörösödés, csípő érzés, 
bőrkiütés. Néha fényérzékenységi reakció előfordul
hat. Tartós és kiterjedt felületen történő alkalmazása 
a szisztémás diclofenac-kezelés tüneteit eredmé
nyezheti. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag ép bórfelületen alkalmazható. Nem al
kalmazható sebek, vagy nyí)t sérülések esetén. A 
gél ne kerüljön a szembe, vagy nyálkahártyákra. 
Szájon át nem alkalmazható! 

Eltartás: szobah6mérsékleten. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K-1383 

Fl.AXEDIL40 lllg.injekció(st!.X 2 miY 

e Hatóanyag 
40 mg gallaminium triaethiodatum (2 ml) ampul

lánként 
e Javallat 

Sebészetben de polarizáló izomrelaxánsként ha
si, mellkasi, végtag-( csont-) műtétek során, továbbá 
endotrachealis anaesthesiában, fej-nyak sebészet
ben iv. barbituráttal végzett narcosisban, endcseo
pos vizsgálatok esetében. 

Szülészetben a táguJási szak végén a fájdafom
küszöb emelése (a méhösszehúzódások intenzítá
sát nem változtatja). 

Egyéb alkalmazás: izomgörccsel kísért állapo
tok (rheuma, ütés, tetanus, extrapyramidalis syndro
ma, kűlönböző g6rcsök, paraplegiák). 
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Myasthenia gravis d'ragnosztizálása. 
e Ellenjavallat 

Veselégtelenség, myasthenia gravis (kivéve di
agnózis), jódtúlérzékenység. 
e Adagolás 

Sebészetben felnőtteknek iv. 2 mg/ttkg (iv. nar
kosisban 1,5-2 órás a hatása). Kezdeti adagja álta-

!ában 40-120 mg (1-3 amp.). A hatás kb. 4 perc 
után várható és 30-50 percig tart. Ezután ismét be
adható a kezdő adag fele, ill. háromnegyede. Alkal
mazása folyamatos kielégitő oxigenizációt igényel, 
ha szükséges, el!enőrzőtt félegeztetéssel. 

Gyermekeknek 0,5-1 ,5 mg/ttkg/nap adható. 
Egyéb javallat esetén felnőtteknek im. általában 

20-40 mg. 
Myasthenia gravis gyanúja eselén diag

nosztikumként 0,025 mg/ttkg. 
e Mellékhatás 

Tachycardia, tremor késői hatásként 
lntraocularis nyomásfokozódás, jód~rzékenyeken 
esetleg allergiás reakció. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- éterre!, iv. barbitursav származékokkal (hatás

fokozódás). 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása különleges óvatosságat igényel 
magas vérnyomásban és szívelégtelenségben 
szenvedő betegeken, különösen, ha a tachycardia 
veszélyes lehet. 

Antidaturnként atropin-neosztigmin keveréket 
kell alkalmazni. Ilyenkor a beteget a bradycardia ve
szélyének elmúltáig fokozott figyelemmel kell kí
sérni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 481 

FLIXÖNASE o~~~pray (120 adag).• .•.•. ·• 

GLAXO . > ATcckÓd: Fl01ADOB 

A fluticasonum propionicum erős gyulladás
csökkentő hatású szteroid, melynek nincs kimutat
ható szisztémás hatása az orrnyálkahártyán alkal-
mazva. 

A Flixonase orrspray a fluticasonum propionicu
mot 0,05%-os vizes szuszpenzió formájában tartal
mazza, melyet pontosan adagoló porlasztó pumpa 
juttat az orrnyálkahártyára. 
o Hatóanyag 

50 ).1g fluticasonum propionicum adagonként, 6 
mg fluticasonum propionicum (120 adag) palackon
ként 
e Javallat 

Szezonális allergiás rhinitis (szénanátha), vala
mint perenniálls rhinitis megelőzése és kezelése. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítmény bárm.-:!ly alkotóré
szével szemben. 
e Adagolás 

Csak intranasalisan alkalmazható. 
Az adagolópumpa egyszeri lenyomásával SO ).19 

hatóanyagtartalmú permet juttatható az orrba. Egy 
palackból 120 adag permetezhető ki. 

Felnőtteknek és 12 éves kor feletti gyermekek
nek a sz okásos adag naponta 1-szer 2 adag (2-szer 
100 ).1g, azaz 200 )lg) befújása míndkét orrlyukba, 
lehetőleg reggel (összesen naponta 1-szer 200 Jlg). 

Néhány esetben szükség lehet naponta 2-szer 
2 adag {2-szer ·100 J..lQ, azaz 200-. .J.tQ) .l:;!efújására 
mindkét orrlyukba (összesen naponta 2-szer 200 flQ, 
azaz 400 11g). 

A maximális napi adag nem lehet több össze
sen B adag befújásánál (összesen max. naponta 
400 ~g). 

Időskorúaknak aszokásos felnőtt adag adható. 
4-11 éves kor kózötti gyermekeknek a sz okásos 

adag naponta 1-szer 1 adag (50 ).lg) befújása mind
két orrlyukba, lehetőleg reggel (összesen naponta 
1-szer 100 flg). 

Néhány esetben szükség lehet naponta 2-szer 
1 adag (50 ).lg) befújására mindkét orrlyukba 
(összesen naponta 2-szer 100 11g, azaz 200 llQ). 

A maximális napi adag nem lehet több össze
sen 4 adag befújásánál (összesen max. naponta 
200 ~g). 

4 éves kor alatti gyermekeknek nem adható.' 
e Mellékhatás 

Ritkán: fejfájás, orr- és torokszárazság, valamint 
irritáció, kellemetlen szájíz és lehellet, Candida albí
cans fertőzés az orrban és a garatban, orrvérzés
hasonlóan más orrspray készítményekhez. Rendkí
vül ritkán: orrsövény perforatio, orrnyálkahártya fe
kély előfordulhat - szteroid aeroszolok intranasalis 
alkalmazása során. 
e Figyelmeztetés 

Fel kell hívni a beteg figyeimét arra, hogy azon
nali javulás nem várható az első néhány adag alkal
mazásától, valamint arra, hogy a megfelelő terápiás 
eredmény eléréséhez fontos az orrspray rendszeres 
használata. 

A teljes hatás csak több napi (általában 3-4 
nap) kezelést követően alakul ki. 

A Flixonase orrspray kezelést nem szabad foly
tatni, ha 3 héten át történő alkalmazást követően a 
beteg állapotában jelentős javulás nem észlelhető. 

Fokozott figyelem szükséges hosszú ideig szisz
témás kortikoszteroid kezelésben részesülő beteg 
Flixonase orrspray-re való átállltásakor. Ez külőnö-

1 . sen fontos azon betegek esetében, akiknek a be
tegsége asthmával társul, mivel a szisztémás kor
tíkoszteroid adagok hirtelen csökkentése állapotuk 
komoly súlyosbadását okozhatja. 

Ha bármi jel csökkent mellékvesekéreg funkció
ra utal. ugyancsak fokozott figyelem szükséges, 
amikor a beteget a szisztémás szteroid kezelésről 
átállítják Flixonase kezelésre. 

Mivel a kortikoszteroidok gátolják a sebgyógyu
lás!, a nasalis kortikoszteroídokat nem szabad addíg 
alkalmazni. amig a seb be nem gyógyul orrműtétek, 
traumák, orrsövény perforatio, orrfekély esetén. 
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Rendszeres otolaryngologial ellenőrzés szükséges 
(orrnyálkahártya-, orrjárat-, garatfertőzések, orrsövény 
perforatio, ill. egyéb hisztológiai változások) a nasalis 
kortikoszteroidokkal történő tartós kezelés során. 

Ha a tüneteket átmenetileg infekciós eredetű 
rhinitis súlyosbítja, azt megfelelően kezelni kell, de ez 
nem kontraindikálja a Flixonase terápia folytatását. 

Bár le-gtöbb esetben a szezonális allergiás rhini
tis tüneteit a Flixonase orrspray kezelés szünteti, 
erős nyári allergén terhelés eselén szükség lehet 
megfelelő kiegészítő terápiára, különösen a szemtü
netek kezelésekor. 

Terhesség idején csak az elóny/kockázat gon
dos mérlegelésével szabad alkalmazni a készít
ményt. 

Terhesség alatti biztonságos alkalmazásáról 
még nincs kellő klinikai tapasztalat. Állatokon vég
zett reprodukciós vizsgálatokban, igen nagy szisz
témásan alkalmazott adagoktól láthatók az erős 

szteroidok tipikus károsító hatásai; a közvetlen 
intranasalis alkalmazás során pedig minimális a 
szisztémás expozíció. 

Szoptatás idején csak az előny és a kockázat 
gondos mérlegelésével szabad alkalmazni a készít
ményt. 

Gyermekek tartós kezelésére kevés adat áll ren
delkezésre. 

Túladagolás: A Flixonase orrspray akut vagy 
krónikus túladagolásával kapcsolatban nem áll ren
delkezésre adat. 

Egészséges önkénteseken végzett vizsgálat
ban naponta 2-szer 2 mg fluticasonum propionicum 
7 napon át történő nasalis alkalmazása nem vezetett 
hypothalamus-hypophysis-mellékvese funkció káro
sodásához. Kortikoszteroidok nagy adagjainak in
halációs vagy orális alkalmazása hosszú időn ke
resztül a hypothalamus-hypophysis-mellékvese mű
ködés gátlását eredményezheti. 

Eflartás: szobahómérsékleten, 25 °C alatt. 
A készítményt használat előtt óvatosan fel kell 

rázni. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2380 

FLUANX0l'DEPOT20 rtog.injekció 
(10 x 1 ml) ·.. .. . . . .. · .. ·. 

FLUANXOL•DEPOT40 mg injekció . 
(10 x 2 ml) . . . . · 

FLUANXOL-DEPOT 100 mg/ml 
injekció (1 x 1 ml; 1 o x 1 ml; 
1 x 5 ml) 

LUNDBECK ATC·kód: N05A F01 

A flupentixol a thioxanthenek csoportjába tarto
zó erős hatású, nem szedáló neurolepticum, mely-
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nek hatása a dopaminreceptorok gátlásán és a 
transzmitter rendszerek befolyásolásán alapszik. 
Antipsychotikus, élénkítő és szorongásoldó hatása 
gyorsan kialakul. 

Élénkítő hatása előnyös visszahúzódó, apathiás, 
erőtlen vagy deprimált psychetikus betegek kezelé
sében, akiket a szedáló neuroleptlcumok fáradttá 
vagy álmossá tesznek. 

Az injekció beadása után a maximális szérum
koncentráció az első hét végén alakul ki. 
Enzimatikus úton metabolizálódik, a székletlel és a 
vizelettel ürül. Plazma felezési ideje 17 nap. 
e Hatóanyag 

20 mg illetőleg 100 mg flupentixo!um 
decanoicum ml-enként steril növényi olajban. 
• Javallat 

Schizophrenia és a vele rokon psychetikus álla
potok, különösen apathia, inercia, visszahúzódás, 
szorongás és elerótlenedési tünetekkel járó állapo
tok fenntartó kezelése. 
e Ellenjavallat 

Excitáll és túl aktív állapotok. Heveny alkohol, 
barbiturát és ópiátmérgez?s. 

Terhesség. Szoptatás (átjut az anyatejbe, sőt 

30%-kal magasabb szintet ér el, mint a plazmában). 
e Adagolás 

lm. a far felső külsó negyedébe. 
Az adagok és az injekció közölti időt rendszerint 

a beteg állapotának és a terápiás válasznak megfe
lelóen egyénileg kell megállapítani. 

Krónikus schizophreniában és krónikus psy
chosisokban a depot készítménnyel végzett fenntar
tó kezelést többnyire orális kezelés előzi meg. Ko
rábban alkalmazott orális kezelést folytatni kell 
csökkenő adagban az első injekció beadása utáni 
héten. 

Fenntartó adagként 20-40 mg vagy ha nagyobb 
adag szükséges, 50-200 mg adható minden máso
dik - negyedik héten. Szükség eselén hetenként 
vagy kéthetenként 400 mg adására is sor kerülhet. 
e Mellékhatás 

Extrapyramidalis tünetek különösen a kezelés 
korai szakaszában, ezek az adag csökkentésével 
és/vagy antiparkinson gyógyszerekkel mérsékelhe
tók. (A parkinsonizmus elleniszerek rutinszerű profi
laktikus adása nem javallt.) Ritkán, elsősorban 

hosszantartó kezelés esetén, állandóan fennmaradó 
tardív dyskinesia, melyet antiparkinson gyógyszer 
nem szüntet. Ilyenkor az adagot csökkenteni kell, 
vagy ha lehetséges, meg kell szakítani a kezelést. 

Átmeneti alvászavar előfordulhat, külónösen 
olyankor, ha az előzetes kezelés szedáló hatású 
neurolepticummal folyt. 

Nagyobb adagok szedatív hatást válthatnak ki. 
A szokásos adagok eselén vegetatív idegrend

szeri, szív- és keringés-rendszeri mellékhatások rit
kák. A májfunkciós értékek enyhe átmeneti elvál
tozása lehetséges. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Tilos együttadni: 
- barbiturátokkal és más központi idegrendszeri 

depressánsokkal (azok hatását fokozhatja); 
- guanetedinnel vagy azzal rokon vegyületekkel 

(neurolepticumok általában gátolják ezen győgy
szerek vérnyomáscsökkentő hatását); 

-adrenerg gyógyszerekkel (azok hatását csök
kentheti); 

- metoclopramiddal és piperazinnal (az 
extrapyramidális tünetek valószínűsége növekszik). 
e Figyelmeztetés 

Tartós kezelés során fontos a bet~gek gondos 
megfigyelése. 

Görcsös megbetegedések, előrehaladt máj-, ve
se- és a cardiovasculáris betegségek eselén a ke
zelést óvatosan kell végezni. 

Ha a beteget előzőleg szedatív hatású neu
rolepticummal kezelték, azt fokozatosan kell meg
vonni_ 

ldós betegeknek csökkentett dózisban adandó. 
Túladagolás eselén tüneti kezelést kell folytatni. 

A légzési és a keringési rendszert támogaini kell, de 
adrenalin adása nem javallt. 

Alkohol fogyasztása tilos a Qyógyszer hatása 
alatt! 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Eltartás: fénytól védve, szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V Sz 
O Törzskönyvi szám: K- 1106 (20 mg/ml injek
ció); K- 1516 (100 mg/ml injekció) 

FLUCINAR kenőcs (15 g) ·. 

POLFA . ATC kód: DO? A C04 

e Hatóanyag 
3,75 mg fluocinolonum acetanídum (15 g) zsíros 

kenócsben. 
• Javallat 

Allergiás és toxikus contact ekzema, psoriasis, 
pruritus, lupus erythematosus. 
• Ellenjavallat 

Vírusos fertőzés, mycosis, bórtuberculosis, 
syphilises bóreiváltozás, bárányhimlő. 
• Adagolás 

Naponta 2-3-szor a bőrre kenni. Fertőzés estén 
antibiotikummal kombinálva. 
e Mellékhatás 

Nagy felületen alkalmazva telszivódhat és általá
nos hatást fejthet ki. Azonos felületen tartósan alkal
mazva- különösen gyermekeken - atrophiát okozhat. 
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e Figyelmeztetés 
A szem környékén nem alkalmazható. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

e Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: K - 711 

FLUCINARN kenöcs (15.g) 

POL FA . . . ..· ATC kód: D07CG02 

A bórgyógyászatban széleskörűen használatos 
kortikoszteroidok közül a leghatásosabbak a fluoro~ 
zott származékok. E készítmény egyik hatóanyaga 
fluocinolon-acetonid. Ez biztosítja az erős gyulla
dáscsökkentó, antiallergiás és antipruritikus hatást. 
A másik hatóanyag, a neomicin lehetövé teszi a 
bakteriálisan felülfertőzött kórképekben történő al
kalmazását is. 
e Hatóanyag 

3,75 mg fluocinolonum acetonidum, 75 mg 
neomycinium sulfuricum (15 g) zsíros kenócsben. 
e Javallat 

Ekzema, psoriasis, seborrhoeas dermatitis 
lichen planus, lichen Vidal, pityriasis rosea Gilber! 
különbözó formái. 

Bakteriális fertőzésekkel kombinált akut 
ekzemás elváltozás. 
e Ellenjavallat 

Neomicin- és streptomicin túlérzékenység. Ter
hesség időszaka. Vírusos és gombás fertőzések. 
TBC eredetű bőrfertőzések. Syphilises bőrelválto
zás. Varicella. Juvenilis acne rosacea. 
e Adagolás 

Naponta 1-3-szor kellvékonyana bőrre kenni. 
Krónikus terápia-refrakter esetekben a kenőcs 
occlusiv kötés alatt is alkalmazható. 
e Mellékhatás 

Nagy felületen alkalmazva telszivódhat és általá
nos hatást fejthet ki. Azonos felületen tartósan alkal
mazva- különösen gyermekeken - atrophiát okoz
hat. Ha túlérzékenység lépne fel, a kezelést félbe 
kell szakítani. 

Hosszantartó és/vagy nagy felületen történő ke
zelés során nem zárható ki az epldermis növekedé
sének gátlása, enyhe lupus erythematosus tünetek, 
lichen ruber planus manifesztálódása és exacer
batiója, bór-ulceratiók - például ulcus crusis -
gyógyulásának megváltozása, subcutan ecchymo
sisok, _ szteroid-indukálta vascularis purpura, hir
sutismus, plakkszerú szőrnövekedés a tarkótájon, 
nőkön frontális kopaszság. 

Paradox tünetek: urticaria és maculonoduláris 
bóreruptiók. 
• Figyelmeztetés 

A szem környékén nem alkalmazható. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: + V 
G Törzskönyvi szám: K - 868 



FLUCON szllszpenziós 
szemcsepp (5 ml) 

AL CON ATC kód:'SÓ'1B Aoz 

Szteroid hatóanyagtartalmú steril szemészeli 
szuszpenzió. Gátolja a mechanikai, kémiai és immu
nológiai eredetű gyulladásos reakciót. Klinikai 
összehasonlító vizsgálatok szerint a fluorametolon 
kisebb mértékú szemnyomásemelkedést okoz, mint 
más kortíkoidok, pl. a dexametazon. 
• Hatóanyag 

5 mg fluorometholonum (5ml) steril vizes 
szuszpenzióban. KonzeNálószer: benzalkonium+ 
klorid. 
e Javallat 

A kötőhártya, a cornea és a szem elülső szeg
mentumának szteroidra érzékeny gyulladásai. 
e Ellenjavallat 

Heveny felszínes herpes simplex keratitis. A 
szem szöveteinek gombás betegségei. Vaccinia, 
varicella és a szaruhártya és kötőhártya legtöbb ví
rusbetegsége. A szem tuberkulotikus betegségei. A 
készítmény iránti túlérzékenység. Gyermekgyógyá
szati alkalmazására nem állnak rendelkezésre kellő 
adatok. 
e Adagolás 

A kötőhártyazsákban naponta 2-4-szer 1-2 
cseppet kell cseppentenL A kezelés kezdeti 24--48 
órájában veszélytelenül lehet óránként 1-2 cseppet 
cseppenteni. A kezelést túl korán nem szabad meg
szakítani. 
e Mellékhatás 

Glaucoma, a látóidegrostok károsodásával, a Já
tóéle·sség és a látótér romlásával, hátsó subcap
suláris cataracta képződése, a szem szöveteiból 
felszabadult kórokozók okozta másodiagos fertőzé
sek, a szemgolyó perforációja. 
e Figyelmeztetés 

A szaruhártya-stroma herpes simplexes beteg
ségeinek szteroid kezelése óvatosságat igényel, 
gyakori réslámpás vizsgálat indokolt. 

Hosszas alkalmazása glaucomát okozhat a látó
ideg, a látóélesség és látótér károsodásával, vala
mint hátsó subcapsuláris hályogképződést. előse
gítheti másodiagos szemfertőzések fellépését, a 
szem szöveteiból származó kórokozók útján. A 
cornea és a sclera elvékonyodásához vezető beteg
ségekben perforáció jöhet létre. 

Terhességben a helyi szteroidok alkalmazásá
nak veszélytelensége még nem bizonyított. 

Hosszú ideig tartó helyi szteroid kezelés során 
különösen nagy a másodiagos gombq-fertőzés ve
szélye, gondoini kell ennek lehetőségére olyan 
cornea-fekély esetében, ami a szteroid kezelés alatt 
vagy után lépett fel. 
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Szteroid helyi alkalmazása során a szemnyo
mást gyakran kell ellenőrizni. 
• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K-1743 

FLUDR0C0RTIS0N'tllbletta (1 ool<) . 
BRISTOL~MYERS SQUIBB 

::ATC ·kő'(f HD2A-Ao2 

A fiudrakortizon acetát igen hat8.sos szintetikus 
mineralokortikoid, melynek a szubsztitúciós terápiás 
adagban elhanyagolható glükokortikoid aktivitása 
van. Terépiásan csak minera!okortikoid hatásamiatt 
kerül alkalmazásra. 

A mineralokortikoidok a vese distalis tubulusain 
hatnak: már kis orális szubsztitúciós adagban nö
velik a nátrium ionoknak a tubuláris folyadékból a 
plazmába történő reabszorpcióját és növelik mind 
a kálium, mind a hidrogénionok vizelettel való kivá
lasztását. 

Ezek a hatások, valamint más szövetekben a 
kationtranszportra gyakorali hasonló hatás áll a min
eralokortikoidok terápiás hatásának hátterében. Az 
elektrolit szintekre kifejtett hatás vér-nyomásemelke
dést okoz. 

Farmakológiai kísérletekben nagyobb adagban 
a fiudrakortizon acetát gátolja a mellékvesekéreg 
secretio!, a thymus múködését és a hypophysis cor
ticolrop hormonjának választását, elősegíti a máj
ban a glikogén felhalmozás!, és -hacsak a fehérje 
bevitel nem megfelelő - negatív nitrogénegyensúlyt 
eredményez. A fiudrakortizon plazma felezési ideje 
kb. 3,5 óra, biológiai felezési ideje pedig 18-36 óra. 
e Hatóanyag 

O, 1 mg fludrocortisonum aceticum tablettánként. 
e Javallat 

Addison-kórnál fellépő elsődleges mellékvese
kéreg elégtelenségben részleges hormonpótló ke
zelésként hidrokortizon vagy kortizon mellett, 
adrenalectomia után, sóvesztéssel járó adrenogeni
talis syndromában. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység. Hyperianiá
vat és oedemaképződéssei járó állapotok. 
e Adagolás 

Az adag függ az állapot súlyosságától és a klini
kai választói. A betegeket folyamatosan követni ke!l 
azon tünetek szempontjából, melyek adagváltozta
tást tehetnek szükségessé: pl. javulás mértéke, ki
újulás, stressz (mútét, fertőzés, trauma, stb.) 

Addison-kórban és adrena/ectomia után a 
Fludrocortison hidrokortizonnal vagy kortizonnal 
kombinálva a normál mellékvesekéreg működést 
megközelítő előnyös hatást biztosít, csekély mérté
kű mellékhatásokkal. 

Aszokásos adag napi O, 1 mg (1 tabletta), szük
ség esetén heti 3-szor O, 1-0,2 mg (heti 3-szar 1-2 
tabletta). Ha hypertonia lép fel, az adagot napi 0,05 
mg-ra (%tabletta) kell csökkenteni. Az egyidejűleg 
adott hidrokortizon szokásos adagja napi 10-30 mg 
osztott adaQokban vagy kortizon napi 10-37,5 mg 
osztott adagokban. 

Sóvesztéssef járó adrenogenita/is syndromában 
aszokásos adag napi O, 1-0,2 mg (1-2 tabletta). 
e Mellékhatás 

Hypertonia, oedema, szivmegnagyobbodás, 
pangásos szívelégtelen"ség, káliumvesztés, hypo
kalaemiás alkalosis (ezek a mellékhatás a nátrium 
és vízvisszatartás következményei). A szokásos 
adagban adva és glükokortikoiddal kombinálva a 
me!lékhatás nem számottevőek, de tartós kezelés 
során számolni kell a következőkkel: 

Csont és izomrendszari tünetek: izomgyenge
ség, szteroid myopathia, izomtömegvesztés, osteo
porosis, csigolyaösszeroppanásos törések, comb
és felkarcsontfej aseptikus necrosisa, csövescson
tok patológiás törése és spontán törések. 

Gastrointestinalis tünetek: peptikus fekély eset
leg perforatioval és vérzéssel, hasnyálmirigy-gyulla
dás, haspuffadás és fekélyes nyelőcsógyulladás. 

Bórgyógyászati tünetek: tökéletlen sebgyó
gyulás, vékony berepedező bőr, horzsolódás, 
petechiák, echimosisok, arcpír, fokozott izzadás, 
bór alatti zsír eltüntetése, pupura, striák, bór és kö
röm túlzott pigmentációja, hirsutismus, acneszerű 
kiütések, és/vagy allergiás bőrkiütések, bőrpróbák
ra való reakciók csökkenhetnek. 

Neurológiai tünetek: görcsök, agynyomás foko
zódás általában a kezelést követő papillaoedemá
val (agyi pseudotumor), szédülés, fejfájás, valamint 
súlyos elmezavarok. 

Endocrin tünetek: menstruatios rendellenessé
gek, Cushingoid állapot kialakulása, gyermekek fej
lődésbeli visszamaradása, másadtagos mellékve
sekéreg- és hypophysis-reakció csökkenés ill. kép
telenség, külőnösen stresszhatások idején {pl. trau
ma, mütét vagy betegség), csökkent szénhidrátto
lerancia, latens diabetes mellitus tünetek, cukorbe
tegeknél fokozott inzulin vagy orális hypogly
caemiás szerek iránti igény. 

Szemészeli tünetek: hátsó tokalatti cataracta, 
belső szemnyomásfokozódás, glaucoma és exoph
thalmus. 

Anyagcsere tünetek: hyperglycaemia, glycos
uria és negatív nitrogénegyensúly a fehérjeleépítés 
következtében. 

Egyéb tünetek: necrotizáló érgyulladás, throm
bophlebitis, fertözések súlyosbodása vagy elfedé
se, álmatlanság, szívritmuszavarok és anaphylaxiás 
reakciók. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- amphotericin B-vel és káliumvesztő vízhajtók-

495 

kal {tiazidokkal, etakrinsawal, furoszemiddel): foko
zott hypokalaemia veszélye miatt a szérum kálium 
szintet gyakran kell ellenőrizni és szükség eselén 
káliumpóilót kell adni; 

- digitálisz glikozidokka!: arrhythmia vagy 
hypokalaemiával összefüggö digitálisz toxicitás fo
kozott veszélye miatt a szérum kálium szintet ellen
örizni kell és szükség esetén káliumpótlót kell adni; 

-orális anticoagulansokkal: csökkent ·pröthrom
binszint miatt a prothrombinszintet ellenőrizni kell s 
ennek megfelelóen adagofni az anticoagulansokat; 

- antidiabeticumokkal {inzulin és orális) az 
antidiabetikus hatás csökken, hyperglycaemiás tü
netek esetén emelni kell az antidiabeticum adagját; 

- acetilszalicílsawal: fokozott fekélyképzódés, 
az acetilszalicilsav farmakológiai hatása csökken. 
Ritkán szalicilát toxicitás léphet fel olyan betegek
ben, akik egyidejűleg végzett acetilszalicilsav keze
lés után abbahagyják a szteridok szedését. A szali
cílátszintet folyamatosan ellenőrizni kell. Ha az 
acetilszalicilsav terápiás hatásában változás észlel
hető, az adagok megváltoztatása szükséges; 

- barbiturátokkal, fenitoinnal, rifampicinnel: en
zimindukció következtében a fiudrakortizon acetát 
metabolizmusa fokozott, a szteroid adag ölehet 
szükséges; 

-anabolikus szteroidokkal (különösen a C-17 
alkilezett androgénekkel pl. oximetolon, metan
drosztenolon, noretandrolon); az oedemahajlam fo
kozott. külőnösen máj- vagy szivbetegek kezetése
kor kell óvatosan eljárni; 

- vakcinákkal: neurológiai szővödmények és az 
antitestek hiánya miatt; 

- ösztrogénekkel: a kortikoszteroidkötó globulin
szint emelkedik, ugyanakkor a krotikoszteroidok me
tabolizmusa csökken. Az egyidejű ösztro
génkezelés kezdetén a kortikoszteroid adag csök
kentése lehet szükséges, s nagyobb adagra lehet 
szükség az ösztrogén adagolás leállításakor. 
• Figyelmeztetés 

A kortikoszteroidokat a szükséges legkisebb 
adagban kell alkalmazni. 

A fiudrakortizon kizárólag a Javallat-nál említett 
állapotok kezelésére adható nátriumvisszatartó ha
tása miatt. 

Tartós vagy nagy adagú fiudrakortizon kezelés 
idején és az ezt követő 1 évig stressz állapotban (pl. 
trauma, mútét, súlyos betegség), a gyógyszer okoz
ta mallékvese szuppresszió miatt hidrokortizon vagy 
kortizon adására lehet szükség. Átlagos és nagy 
hidrokOrtizon - vagy kortizon - adagok vérnyomás
emelkedést, só- és vízvisszatartást és fokozott káli
um kiválasztást okozhatnak. 

A fiudrakortizon hatásos mineralokortikoid 
(adagja ·két nagyságrenddel kisebb a hidrokortizo
nénál), alkalmazásakor az adagolás! és a sóbevitelt 
gondosan figyelemmel kell kísérni a hypertonia, 
oedema és súlygyarapodás elkerülésére. Tartós ke-



zelés során tanácsos a szérum elektrolit szintek idő
szakos ellenőrzése. Szükség lehet az étkezéssei 
bevitt sómennyiség korlátozására és a kálium pót
lásra. 

A kortikoszteroidok a fertözés némely jeiét elfed
hetik, s alkalmazásuk idején új fertőzések keletkezhet
nek. Kortikoszteroid kezelés idején csökkenhet az el
lenállóképesség és lokális fertözés generalizálódhat. 
Ha a fiudrakortizon kezelés alatt fertözés lép fel, azon
nal megfelelő antimikróbás kezelést kell alkalmazni. 

A fiudrakortizon szubsztitúciós adagban nem, 
de a kortikoszteroidok tartós kezelésben általában 
subcapsuláris cataractát és a látóidegek esetleges 
károsításával glaucomát okozhatnak, fokozhatják a 
gomba vagy víruseredetű másodiagos szemfertőzé
sek kialakulását 

Fokozzák a kálcium excretiót. 
Kortikoszteroid kezelés idején (hidrokortizon és 

kortizon) a betegek himlő oltása és egyéb immuni
zálás tilos - különösen nagy adagokkal való keze
léskor - neurológiai szövödmények és az 
antitestreakció hiányának estleges veszélye miatt. 
Adásukat aktív tuberculosisban olyan esetekre kell 
korlátozni, amikor a betegség gyors lefolyású, vagy 
kiterjedt és a kotikoszteroidot antituberculoticummal 
együtt alkalmazzák. Ha latens tuberculosisos vagy 
tuberculin hyperaklív betegnek adják, szigorú meg
figyelés alatt kell tartani. mivel a betegség reaktívá
lód hat. Tartós kortikoszteroid kezelés eselén ezen 
betegeknél chemoprophylaxist kell alkalmazni. 

A kortikoszteroidok hirtelen megvonása vagy fo
lyamatos, nagy adagban való alkalmazása mel
lékhatásat okozhat. 

A kortikoszteroid hatás fokozódik csökkent 
pajzsmirigy működésü vagy májcirrhosisos bete
gekben. 

A kortikoszteroidokat körültekintően kell használ
ni ocularis herpes simplex-ben a cornealis perfora
tio veszélye miatt. 

A kortikoszteroid kezelés során fellépő psychés 
zavarok lehetnek: euforía, álmatlanság, hangulatvál
tozások, súlyos depressio, kifejezett psychetikus 
manifesztáció. Meglévő érzelmi instabilitás vagy 
psychotikus tendenciák súlyosbodhatnak. 

Acetilszalicilsavval kezelt hypoprothrombi
naemiás betegek kortikoszteroid kezelését óvato
san kell végezni. 

Nemspecifikus fekélyes vastagbélgyulladásos 
betegeknek óvatosan kell a kortikoszteroidokat ad
ni, ha fenyegető perforatio, tályog vagy egyéb 
gennykeltő fetőzés veszélye áll fenn. A kor
tikoszteroidok használatánál körültekintésre van 
szúkség a következők esetén:diverticulitis, friss 
bélanastomosis, aktív vagy latens peptikus fekély, 
veseelégtclcnség, magas vérnyomá;:;; osteoporosis 
és myasthonia gravis. 

A betegek vérnyomását és szérum elektrolit
szintjét rendszeresen ellenőrizni kell 

A fiudrakortizon acetát esetleges careinogéri 
vagy antigén hatásának vizsgálatára nem végeztek 
kísérleteket Állatkísérletben a kortikoszteroidok kis 
adagban teratogének. humán adat erre, valamint a 
termékenységre gyakorolt hatása nincs. Minden
esetre terhességben csak a haszon/kozkázat ala
poS mérlegelésével adható. Ilyen anyák csecsemő
it gondosan meg kell figyelni a mellékvese esetle
ges csökkent·múködése szempontjából és a cse
csemő kórtörténetében az anya kortikoszteroid ke
zelését pontosan rögzíteni kell. A kortikoszteroidok 
az anyatejjel kiválasztódnak, ezért szoptatáskor a 
kezelést igen óvatosan kell végeznL 

Csecsemők és gyermekek tartós kortikoszteroid 
kezelése idején fejlödésüket és növekedésüket szi
gorúan figyelemmel kell kísérni, elegendő tapaszta
lat hiányában. 

A túladagolás jelei: hypertonia, oedema, 
hypokalaemia, túlzott súlygyarapodás, szívmegna
gyobbodás. Ezen tünetek észlelésekor a gyógyszer 
adagelását abba kell hagyni, ekkor a tünetek rend
szerint néhány napon belül megszúnnek és a keze
lést csökkentett fludrokortizonnal kell folytatni. A 
nagymértékű káliumvesztés miatt izomgyengeség 
léphet fel, ez káliumpótláSsal kezelhető. A túladago
lás a vérnyomás, szérumelektrolit szintek és a test
súly rendszeres ellenőrzésével megelőzhetó. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megíegyzés: ++V 
• Törzskönyvi szám: K- 1560 

FLUID]:X 40 • irlfúiió (SpU 1111). 
POL FA 

A Fluidex 40 infúzió kolloidális plazmapótlószer, 
amely 10% dextránt (átlag molekulatömeg 40.000) 
tartalmaz- izotóniás nátrium-klorid oldatban. 

A Fluidex 40 infúzió az érpályába jutva növeli a 
kolloidozmotikus nyomást és a keringó vértérfoga
tot Megakadályozza a vörösvértestek agglutináció
ját, növeli a kapillárisokban keringó vér térfogatát. 
átmenetileg csökkenti a vér alvadékonyságát és 
viszkozitását, fokozza a divresist, különösen csök
kent kolloidozmotikus nyomás esetén. 

A beadott mennyiség 70%-a változatlan formá
ban 24-30 óra múlva kiürül a vizelett el. A fennmara
dó mennyiség nagyobb része a májban metabo
lizálódik, kisebb része pedig a széklettel ürül ki. 
e Hatóanyag 

Dextranum 100,0 g; (átlagos molekulatömeg: 
40.000) N atrium chioratum 9,0 g; Aqua dest. pro in j. 
ad 1000,0 ml. pH: 4,5~6,0 
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e Javallat 
Hypovolaemiás shock megelőzése és kezelése, 

mint pl. vérvesztéssei járó állapotok, súlyos égés, 
műtét utáni állapot. Perifériás keringési zavarok. 

Thrombosis prophylaxisa. Akut preoperatív dílutio
tervezett sebészeli mütétek esetén, amelyeknél elő
reláthatóan 1000-2000 ml vérveszteségre lehet szá
mítani. Hasüregi sebészeli beavatkozásokban az 
összenövések prophylaxisa. 
e Ellenjavanat 

Oextránnal sZembeni túlérzékenység, tüdő
oedema, súlyos haemorrhagiás diathesis, hyperto
nia, súlyos dekompenzált szívelégte!enség, anuriá
val vagy aliguriával járó veseelégtelenség, hyper
hydratatio, hypervolaemia, hypertoniás dehydratio. 

Nem alkalmazható azon betegek esetén, akiknél 
a Na-bevitelt korlátozni kell. 

Terhesség (lásd Figyelmeztetést is!) 
e Adagolás 

lv. cseppinfúzióban. A teljes adag és az 
infundálás sebessége a beteg klinikai állapota alap
ján a folyadékveszteség mértékétól, valamint a 
haemokoncentráció, az artériás és a centrális vénás 
nyomás nagyságától függ. Ha a vérnyomás emelke
dik és a pulzus csökken, az infúzió beadási sebes
ségél csökkenteni kell. A haematokrit érték nem 
csökkenhet 25-30% alá. 

Az allergiás reakciók megelőzésére javasolt 
minden esetben a dextrán infúzió alkalmazása előtt 
néhány perccel Dextran 1000 (pl. Promit inj.) iv. al
kalmazása: felnőtt esetén 20 ml. 

Felnőtteknek 

A bevitt mennyiség általában nem haladhatja 
meg az 1,5-2 g/ttkg/nap dextrán mennyiséget. ez 
általában 2-3-szor 500 ml infúzió! jelent. 

-Hypovolaemia esetén: kezdő adagként 500 ml 
adható 15-30 perc a!att.;Ez az adag ugyanezen a 
·napon további 500 ml infúzió beadásával egészithe
tó ki. Az infundálási sebesség hypovolaemia esetén 
ne legyen kisebb 40 csepp/perc; normovolaemia 
eselén ne legyen több 15~50 csepp/perc értéknéL 

- Perifériás keringési zavarok esetén: a kezelés 
első napján a kezdő adag 500-1000 ml infúzió 4-6 
óra alatt. 

A második és harmadik napon további 500 ml 
infúzió 4-6 óra alatt, majd 2-3 héten át minden 
második napon ugyanúgy 500 ml infúzió/nap ad
ható. 

- Thrombosis prophylaxisa esetén: 500 ml infú
zió 4-6 óra alatt Az infundálást az anaesthesiával, 
ill. a sebészeli beavatkozással egyidőben kell meg
kezdeni, mivel a mellékhatás előfordulásának koc
kázata így minimál"rsra csökkenthető (lásd Mellékha
tás). A következő napon a kezelést további 500 ml 
infúzió adásávallehet kiegész'rteni. 

Fokozott thrombosisveszély eselén ugyanez a 
mennyiség mútét utáni napon 4-6 óra a!att, majd 
minden második vagy harmadik napon 1 O napon át 
adható. 

- Hasüregi sebészeli beavatkozásokban össze
nővések prophylaxisára 300-500 ml infúziós oldatot 
kell a hasüregbe instillálni. 
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a Mellékhatás 
Túlérzékenységi reakció (bőrpír, urticaria, hideg

rázás, vérnyomásesés, anaphylaxiás shock) az első 
dextrán infúzió beadásának első perceiben. A tüne
tek általában reverzibiJisek. A reakciók előfordulása 
trauma után és mütét, valamint altatás közben ki
sebb a fokozott kortlkoszteroid szin.t bjzomr~s védó
hatása miatt. Ezért sebészetben a'' shock vagy a 
thrombosis megelőzésére az infúzió adagelását az 
anaesthesiávaf, illetve sebészi beavatkozással 
egyidőben kell megkezdeni. 

Az első 20-50 mf infúzió beadásakor a beteget 
gondosan kell figyelni. Allergiás reakció jelentkezé
sekor az infundálást abba kell hagyni és iv. anüal
lergiás {adrenalin, kortikoszteroid, antihisztamin 
stb.) kezelést, valamint más infúziós oldattal történő 
volumenpótlást kell alkalmazni. Az allergiás reakci
ók jelentkezésére olyan betegeknél is számítani le
het, akik az elsó beadáskor a dextránt jól türték. 

A megnövekedett átáramlási nyomás és a javult 
kapilláris keringés következtében az infúzió adása 
közben a sebfelszínen kapilláris szivárgás fordulhat 
elő. 

e Gyógyszerkölésönhatás 
Inkompatibilitás veszélye miatt tilos az infúziós 

oldatot más gyógyszerrel elegyíteni. 
e Figyelmeztetés 

Fibrinogénhiányos állapotokban és thrombocy
topenia esetén csak életveszélyes állapotban adha
tó, a vér megérkeztéig! 

Terhesség esetén csak rendkívül indokolt eset
ben alkalmazható, mivel az anyán potenciálisan fel
lépő anaphylaxiás reakció a magzat anoxiás agyi 
károsodását, elhalását okozhatja. 

Hyperosmotikus kolloid oldat, ezért dekompen
zált szívelégtelenség, csökkent vesefunkció, poly
cythaemia vagy haemorrhagiás diathesis eselén 
óvatosan adható. 

Trauma és nagyobb sebészeli beavatkozások 
után, mely önmagában is véralvadási zavart okoz
hat, az infúzió adása során a beteget gondosan 
kell figyelni, tekintettel a vérzéses szövődmé
nyekre. 

Gyors infundálás eselén a plazmatérfogat idő
legesen a bevitt folyadékmennyiségnél nagyobb 
mértékben növekedhet (a keringésben lévő dex
"trán grammonként kb. 20~25 ml vizet köt meg, 
akut keringés-túlterhelés jöhet létre). Alkalmazá
sakor gondoskodni kell egyéb krisztalloid infúziós 
oldatok egyidejű adagolásáról a folyadék- ·és az 
elektrolitegyensúly helyreállítása és fenntartása 
érdekében. 

Kizárólag tiszta, sértetlen palackban levő infúzi
ósoldat használható, a megbontott oldatot félreten
ni és később felhasználni tilos! 

Eltartás: 30 °C alatti hőmérsékleten. 
e Megjegyzés: Or 
e Törzskönyvi szám: K- 673 



FLUIMUCIL.100•granulátum 
(20 x s·g;·.3o.x: 3 g; so.x 3 g) 

FLUIMUCIL200 .gránulátum . 
(20 X 3 g; 30 í< 3 g; 50 X 3 g) 

ZAMBON • .. ATC kód: Rose so1. 

Az acetilcisztein kémiai úton csökkenti a légúti 
váladék viszkozitását. Mucolytikus hatása a váladék 
mucoprotein szálai közötti diszulfid-hidak reduktív 
hasításán alapszik. 

Depolimerizáló sóképzó hatása van az extracel
luláris DNS-re, így a gennyes váladékot is feloldja. 

Nem ingerli a mucos-termeló sejteke!, nem old
ja a fibrint, nem befolyásolja a véralvadást 

A Ftuimucil védő hatása a légutak közvetlen 
,.méregtelenítése" útján részben redukcióval (pl. 
oxidánsok), részben konjugációval (pl. akrolein, for
maldehid) érvényesűl. lntracellulárisan a cisztein
tartalék növelése révén a természetes méregtelenítő 
glutation szintézisét ill. újratermelődését is elősegíti. 

Farmakokinetikai vizsgá:atok során per os vagy 
im. adva 2-3 órán belül érte el a csúcskoncentráci
ót. Az extracelluláris térbe történő diffúziója jó, főleg 
a májban, vesében és a tüdőben dúsul fel. A szer
vezetbe jutva egy része szabadon kering, más ré
sze fehérjéhez irreverzibilisen, diszulfid-hidakkal 
kapcsolódik. Per os 100 mg beadása után 3 órával 
a plazmában 4D-40% acetilcisztaint találtak szaba
don; ill. fehérjéhez kötődve. 

A szabad acetilcisztein, mely a hatásért felelős, 
felezési ideje: 1 ,35 óra. 

A kiürülés főleg vesén át történik, szinte kizáró
lag inaktív metabolitok (-szulfát, diacetilcisztein) for
májában. 
e Hatóanyag 

100 illetve 200 mg acetylcysteinum 3 g granulá
tumban. 
• Javallat 

Fokozott váladékürítéssei járó légúti betegsé
gek. Akut és krónikus bronchitis, bronchiectasia, 
bronchitis asthmatica, asthma bronchiale, bronchi
olitis. Mucoviscidosis. 

Laryngitis akut és krónikus formája, krónikus 
sinusitis, otitis media. 
e Ellenjavallat 

Terhesség elsó trimestere. Újszülöttek csak élet
veszélyes állapotok esetén a haszon/kockázat 
arány gondos mérlegelésével, szigorú orvosi ellen
őrzés mellett kaphatják. 
• Adagolás 

Mucolytikus terápia (p. os.) 
Felnőtteknek. Akut esetek rövid kezelésére az 

átlagos napi adag 3x1 tasak Fluimucil 200. Krónikus 
bronchitis hosszantartó kezelésére az átlagos napi 
adag 2x1 tasak Fluimucil 200. 
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Gyermekeknek 
(Újszülöttek adagja kivételesen 10 mg/ttkg.) 
1 O napos kortól 2 éves korig az átlagos napi 

adag: 2-3xY2 tasak Fluimucil 100. (Ajánlatos a keze
lést napi 114-Y:?·tasak adaggal bevezetni.) 

2-6 éves korban az átlagos napi adag: 2-3x1 ta
sak Fluimucil 100. 

6-14 éves korban az átlagos napi adag: 3x1 ta
sak Fluimucil100. (Szükség esetén ez az adag két
szeresére növelhető.) 

A kezelést szükség eselén hosszú ideig is lehet 
biztonságosan alkalmazni. · 

A Fluimucil granulátumot a tasakból kiöntve hi
deg vagy langyos folyadékban {pl. víz, tea, gyü
mölcslé) kell feloldani és bevenni. Tejjel is elkever
hető hatáscsökkenés nélkül, de a tej esetleg kicsa
pódhat. 
e Mellékhatás 

Előfordulhat gyomorégés, émelygés, hányás, 
hasmenés, ritkán túlérzékenységi reakció, viszke
tés, urticaria, exanthema. 

Fokozottan érzékeny egyéneknél stomatitis, 
rhinitis léphet fel. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- antibiotikumokkal (félszintetikus penicillinek, 

tetraciklinek, cefalosporinok, aminoglikozidok), me
lyekkel csak két órás időeltéréssel szabad adni (és 
egy oldatban sem keverhetők). 

Kivétel: amoxicillin, doxiclklin, eritromicin, 
tiamfenikol, cefuroxim (ezekkel egyidőben is ada
golható). 
• Figyelmeztetés 

A készítmény túladagolása esetén anaphylac
toid reakciók léphetnek fel, melyek a gyógyszerada
golás felfüggesztése után spontán rendeződnek. 

Cukorbetegeknél figyelembe kell venni, hogy a 
készítmény tasakonként 2,7 g szacharózt {megfelel 
0,22 BE-nek) tartalmaz. 

A Fluirnucil szedése idején minden ismert bron
chodilatátor alkalmazható. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1555 (100 granulátum} 

K- 1556 (200 granulátum) 

.. ·FlUpf!E:SCEIN••W~!~injek~ió 
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Sárgás fluoreszkálása kirajzolja a szem fundusá
nak érhálózatát, elkülönltve a szomszédos területek
tól. A fluoreszcein-angiographia a fluoreszcencia fi
zikai jelenségének alkalmazása, mely olyan fosz
foreszcencia, amelyben a kvantummechanikai csil
Iapadási görbe olyan gyors, hogy egy pillanatig tart, 

következésképpen nincs utóvilágítás. A nátrium-flu
oreszceint a 465-490 nm közötti fényenergia ger
jeszti és alacsonyabb állapotban csillapodik le, 
mialatt fényenergiát bocsát ki 520-530 nm között 
fluoreszcein-sugárzáskérit A gerjesztésre rendelke
zésre álló- szabad elektronokat csökkentik a fluo
reszcein festék és a plazmafehérjék közölti kémiai 
kötések, a festék 80%-ig kötódik a véráramban, ez
által csökkentve a teljes fluoreszcenciát. A megfi
gyelt és regisztrált optimális fluoreszcencia elérhe
tő, ha gondoskodunk gerjesztő és gátló szűrőkről, a 
lehető legkisebb átfedéssel, hogy csökkentsOk 
vagy elimináljuk a kontrasztcsökkentő álfluoresz
cenciát. 
ll Hatóanyag 

500 mg fluoresceinum natricum {5 ml) ampullán
ként. 
e Javallat 

Szemészeli diagnosztikum a fundus és iris érhá
lózatának fluoreszcein-angiographiájához és -
angioszkoplájához. 
e Ellenjavallat 

. A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

Az ampulla tartalmát gyorsan kell a könyök véná
ba fecskendezni, nagy figyelmet fordítva arra, hogy 
extravasatic ne jöjjön létre. 9-14 másodperc után a 
luminescencia megjelenik a retina és a charioidea 
ereiben, mely hitelesített eszközzel megfigyelhetO. 
e Mellékhatás 

Hányinger és hányás előfordulhat. Nagyon rit
kán komoly anaphylaxiás shock is előfordulhat 

A bőr időlegesen sárgásan elszineződik. A vize
let élénksárga színűvé válik. A bőr elszinezódése 
6-12 órán belül elhalványodik, a vizelet fluoreszcen
ciája 24-36 óra alatt szűnik meg. 
• Figyelmeztetés 

Túlérzékeny betegeken fokozott óvatosság indo
kolt 

A lehetséges reakciók kivédésére sürgősségi 
tálca olyan gyógyszerekkel, mint 0,1%-os epinefrin 
iv. és im., antihisztamin, oldható szteroid és 
aminofil!in iv., oxigén mindig elérhető legyen! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K -1675 
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ROCHE . 

A fluorouracil (5-FU) az antimetabolitok csoport
jába tartozó cytostaticum. A DNS szintézisének 
blockolása (fermentációs gátlás) és hibás felépítés
ANS képzése (fluorouracil beépítése) útján gátolja a 
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sejtosztódását A különféle transplantatios tumorok 
növekedésére kifejtett kifejezett gátló hatását állatkí
sérletekben kimutatták. Klinikai alkalmazása során 
átmeneti és rendszerint részleges remissio érhető el 
számos tumor eselén és ez szubjektív javulással, il
letőleg fájdalomcsillapodással járhat 

Radioaktívan jelóli 5-FU-lal kimutatták, hogy a 
gastrointestinalis tractusból teljesen felszívódik. Az 
5-FU átlagos megoszlási térfogata-0,2S'-~-l!kg, ami 
megfelel az extracelluláris térnek. A fehérjekö tódés 
mértéke csekély (10% vagy alatta). A szöveti elosz
lási vizsgálatok szerint az 5-FU koncentrációja a be
adás után néhány órával magasabb a tumorszövet
ben, mint az egészséges szövetekben. Az 5-FU na
gyon gyorsan eliminálódik, biológiai felezési ideje 
átlagosan 11 perc. A f!uorouracilnak csak nagyon 
kis hányada (a dózis 1-4%-a) választódik ki a vize
letben. A vesén keresztül történő csekély kiválasz
tás miatt nem szükséges vesebetegeknél dózis
csökkentés. Anuria esetén azonban a gyógyszer 
adagját csökkenteni kell. Mivel az 5-FU főleg a máj
ban metabolizálódik, károsadott májfunkció esetén 
a dózis csökkentés szükségességét márlegelni kell. 
e Hatóanyag 

250 mg fluorouracilum (5 ml) ampullánként 
• Javallat 

Malignus daganatok, főleg rectum-, colon-, 
mammatumorok, továbbá gyomor-, pancreas-, máj
{primaer daganatok), uterus (különösen cervix), 
ovarium- és húgyhólyagtumorok palliativ kezelése. 

A Fluorouracil »Roche" kezelés nem helyettesíti 
sem a sebészeti beavatkozást, sem más elismert te
rápiás módszert. 
e Ellenjavallat 

Terhesség. Szoptatás. 
• Adagolás 

Szokásos adagja: A teljes napi adag nem halad
hatja meg az 1 g-ot. 

1. Kezdő adagolás 
Infúzió: 15 mg/ttkg vagy 600 mg/testfelület m2 na

ponta négy órás iv. infúzióban. Célszerű 3 ampulla 
fluorouracil injekciót 250 ml infúziós oldattal elegyíte
ni. Használható: 0,9%-os nátrium-klorid oldat, 5%-os 
és 10%-os glukóz, 2,5%-os glukóz+0,45%-os nátri
um-klorid oldat, Ringer- vagy Hartmann-oldat, 5% 
levulóz- ill. 6% Macrodex-et tartalmazó glukóz-oldat. 

Az elkészített oldatokat nyolc órán belül fel kell 
használni. 

Az infúziókat naponta kell ismételni egészen az 
első mellékhatás fellépéséig {stomatitis, diarrhoea, 
leuko- és/vagy thrombocytopenia), ekkor a kezelést 
fel kell függeszteni. 

Az említett gastrointestinalis mellékhatás lecsen
gése után, valamint a leukocyták számának 
3000-4000/mm3-re és a thrombocyták számának 
80000-100000/mm3-re való visszatérése után az 
adagolást a fenntartó terápiának megfele!óen kell 
folytatni. (Lásd ott). 



Lassú iv. injekció: Salus injekcióként nem adha
tó. 12 mg/ttkg vagy 400 mg/testfelület m2 naponta 
lassan intravénásan három egymást követő napon. 
Ha toxikus hatásuk {stomatitis, diarrhoea, leucope
nia és/vagy thrombocytopenia) nem lépnek fel, a 
betegnek az 5., 7., és 9., napon adagonként 6 
mg/kg vagy 240 mg/m2 Fluoro-uracilt kell adni iv., 
amíg a toxikus tünetek meg nem jelennek. Ha a be
teg a kezelést jól tolerálja, a továbbiakban fenntartó 
adagolás javasolt. 

Ellenkező esetben a kezelés akkor folytatódhat, 
ha a fenti mellékhatás lecsengtek. 

Alternatrv kezelés: 15 mg/ttkg vagy 600 mg/test
felület m2 lassú iv. injekcióban hetente egy alkalom
mal. {Legtöbbször csak enyhe mellékhatás lépnek 
fel.) Mihelyt a beteg remissioba kerül, át lehettérnia 
fenntartó adagolásra. 

2. Fenntartó adagolás 
Lassú i v. injekciók: 5-1 O mg/ttkg vagy 200-400 

mg/testfelület m2 hetente egyszer. Bár toxikus jelen
ségek itt csak ritkán lépnek fel, a kezelésnek to
vábbra is azok a limitáló tényezői. 

Speciá/is adagolási utasftások: 
Károsadott csontvelö-funkció {leukocytaszám: 

3000-5000/mm3 , thrombocytaszám: 80.000-
1 OOOOO/mm3), erősen károsadott máj- és vesefunk
ció valamint jelentősebb testsúlyveszteség eselén 
vagy nagyobb sebészi beavatkozást követően 30 
napig az adag harmadától a feléig terjedő mennyi
séggel csökkentendő. 

Elhízott vagy oedema, ascites, ill. más típusú 
folyadékretentio miatt túlsúlyos betegek esetében 
az adagolásnál a beteg kívánatos testsúlyából, illet
ve testfelületéból kell kiindulni. 

A Fluoro-uracil .Roche" 24 órás intraarterialis, 
folyamatos cseppinfúzióban is adagolható, dózisa: 
5--7,5 mg/ttkg vagy 200-300 mg/testfelület m2 na
ponta. (Ilyenkor az oldat nyolcórás eltarthatóságát 
figyelembe kell venni). 
' Kombinációs kezelés: Más cytostaticumokkal 
vagy radioterápiával történő kombinálása eselén a 
megadott adagokat ennek megfelelöen csókkenteni 
kell. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis rendszer: stomatitis, diar
rhoea, hányinger, hányás, vérzés. 

Bór: alopecia, kiütés, dermatitis, hyperpigmen
tatio, fotosenzibilizálódás, urticaria, bronchospas
mus, anaphylaxiás shock. 

Szív-érrendszer: praecardialis fájdalmak, EKG
elváltozások, ischaemia, myocardia!is infarctus. 

Idegrendszer: ataxia, látóideg gyulladás. 
Vérképző rendszer: anaemia, leukopenia a neut

ropeniával, thrombocytopenia. 
Szemek: fokozott könnyszekréció: 

e Figyelmeztetés 
Súlyos mellékhatás fellépésekor a készítmény 

adásának felfüggesztését mérlegelni kell és a keze-

lést a tünetek megszúnése, a beteg állapotának ja
vulása után célszerú folytatni. 

Súlyos stomatitis, hányinger, hányás és diar
rhoea valamint kifejezett vérképeltérés 
{3000/mm3-nél kevesebb leukocyta, 80000/mms
nél kevesebb-thrombocyta) eseténakeze lé$ meg
szakítandó. Ez vonatkozik azon betegekre is, akik
nél a terápia.során a gastrointestinalis rendszer 
ulceratioja és vérzése lép fel, valamint azokra, 
akiknél más lokalizációjú vérzés jelentkezik. Ezen 
tünetek elmúltával (a leukocyták számának leg
alább 3000-5000/mm3-re a thrombocyták számá
nak legalább 80 000-100 000/mmS-re való vissza
állása) a kezelés ismét folytatható a dózisnak a 
harmadától a feléig terjedő mennyiséggel t6rtén6 
csökkentése után. 

Anaphylaxiás shock esetén a szokásos kezelés 
alkalmazandó. 

A hasmenés általában megszúnik antidiar
rhoeas kezelésre, a hányinger és hányás 
antiemeticumokkal csillapítható. 

A kezdő adagolás során a vérképet gyakran 
(2-3 naponként), a fenntartó adagolás folyamán 
ritkábban {1-2 hetenként) ellenőrizni kell. 

Túladagolás esetén a' fó tünetek: hányinger, 
hányás, diarrhoea, stomatitis, vérzések, leukopenia 
és/vagy thrombocytopenia. 

Ha szükséges, a kezelést abba kell hagyni vagy 
elegendő a dózist csökkenteni. 

A tünetektól függően teljes vértranszfúzió, leuko
cyta- vagy thrombocytatransfusio, valamint infekció
ellenes kezelés alkalmazandó. 

A fluorouracil kezelés a laboratóriumi tesztek 
eredményét befolyásolja: a bilirubin {icterus-index) 
és az 5-hidroxi-indolacetát vizeletben történő kimu
tatására használatos reakciók emelkedett vagy fals
pozitív értékeket adhatnak. 
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Eltartás: 15 °C és 25 °C között, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + + Fb 
o Törzskönyvi szám: K - 7 45 
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A fluorouracil cytostaticus hatású antimetabolit, 
szerkezetileg az uracithoz hasonló, fiuorozott pirimi
dinszármazék. 

Hatását valószínüleg a sejtosztódás "S" fázisá
ban a DNS és RNS szintézis gátlásával fejti ki. 

lv. alkalmazását követően a szövetekben képző
dó aktív metabollt {floxuridin) intracellulárisan oszlik 
el és átjut a vér-agy gáton. A dagci.nat szövetben ál
talában magasabb koncentrációt ér el, mint az 
egészséges sZ.övetekben. A plazma felezési idő kb. 
16 perc az a-fázisban {fluorouracil) és kb. 20 óra a 
b-fázisban (metabolitok). 

Patkány kísérletek szerint a fluorouraciJ átjut a 
placentán. Nem ismert azonban, hogy kiválaszló
dik-e az anyatejbe. A beadott gyógyszermennyiség 
7-20%-a 6 órán belül- ebből 90% már az első órá
ban -, változatlan formában választódik ki a vizelet
tel. Az alkalmazott adag fennmaradó hányada elsö
sorban a májban metabolizálódik, melynek során 
inaktív metabolitok {pl. co2 karbamid és a-fluoro-b
alanin) keletkeznek. Az inaktív metabolitok legna
gyobb része co.." formájában a légzőrendszeren ke
resztül távozik. 
e Hatóanyag 

50 mg fluorouracilum ml-enként 5 ml-es, 10 ml
es éS 20ml-es ampullánként, ill. üvegenként 
e ·Javallat 

Mútéti vagy egyéb kezelésre nem reagáló vas
tagbél-, végbél-, emlő-, gyomor- vagy hasnyálmirigy 
carcinama kezelése. 
e Ellenjavallat 

Fluorouracillal szembeni túlérzékenység, myelo
suppreszió, súlyos fertózéses megbetegedés, 
Herpes zooster, terhesség és szapiatás {lásd Fi
gyelmeztetés). 
e Adagolás 

Kizárólag intravénásaJil, infúzióban {kevésbé to
xikus) vagy injekcióban {gyors iv. inj. hatásosabb) 
adható; kerülni kell az extravasaliot. Az adagot 
egyedileg, a beteg testsúlya alapján kell meghatá
rozni. Obesitas esetén. ill. ha a testsúlynövekedés 
oedema, ascites vagy más, kóros folyadékgyülern 
következménye, a beteg száraz testtörnegél kell fi
gyelembe venni. 

Kezdőadag 

Infúzió: 15 mg/ttkg fluorouracilt {infúzióként leg
feljebb 1 g) kell 500 ml 5%-os glükóz vagy 0,9%-os 
NaCl oldattal hígítani és 40 csepp/perc sebesség
gel, 4 órán keresztül adagolni. A napi adag 30-60 
perces vagy folyamatos 24 órás infúzióban is adha
tó. Ezt az adagot a 12-15 g összdózis eléréséig 
vagy a toxikus tünetek jelentkezéséig naponta kell 
ismételni. A leírás szerint alkalmazott kezelés egy 
teljes kúrának tekintendő. A napi adag nem halad
hatja meg az 1 OOO mg-ot. Két kúra között legalább 
4-6 hét szünetet kell tartani. 

Injekció: 12 mg/ttkg naponta egy alkalommal, 4 
egymást követő napon keresztül. A maximális napi 
adag 800 mg. Ha toxicitás jelei nem észlelhetők, a 
6., 8., 10. és 12. napon 6 mg/ttkg fluorouracilt kell 
adni. Az 5., 7., 9. és 11. napon az adagolás szüne-
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tel. A 12. nap után a kezelést akkor is be kell fejez
ni, ha nem észlelhetök toxicitásra utaló jelek {lásd Fi
gyelmeztetés). 

Rossz általános állapot esetén az adag 3-6 
mg/ttkg/nap 3 napon keresztül. Ha toxicitás jelei ez
alatt, ill. továbbra sem észlelhetők, a kezelés 5., 7., 
és 9. napján 3 mg/ttkg f!uorouracilt kell adn!. A 4., 6. 
és 8. napon a kezelés szünetel. A n"api adag nem 
haladhatja meg a 400 mg-ot. 

A fentiekben leírt kezelési sémák egy-egy kúrá
nak tekintendők. A kezelést bármilyen, toxicitásra 
utaló jel észlelésekor azonnal abba kell hagyni. 

Fenntartó kezelés 
Ha nem észlelheták toxikus tünetek, a kezelést a 

következő két adagolási mód egyikével kell foly
tatni: 

1. Az elózö kúra utolsó napjától számított 30 nap 
múlva a fluorouracilt ismét a korábbi kezelés során 
adott adagban kell alkalmazni. 

2. A kezdeti kezelés során fellépő toxikus tüne
tek megszűnése után az adag heti 5-15 mg/ttkg 
egyszerre beadva. A heti adag nem haladhatja meg 
az 1000 mg-ot. A megfelelő adagot az előző kúra 
hatásosságától függóen kell meghatározni. 

Rossz általános- állapot esetén az adagot csök
kenteni kell. 

A higított fluorouracil oldat szabahőmérsékleten 
48 órán át őrzi meg stabilitását. 

A fluorouracil injekció 5%-os glukóz- vagy 0,9%
os NaCl infúziós oldaton kivül, semmilyen más ol
dattal vagy gyógyszerrel nem keverhetó. 

Az ampulla/üveg tartalma tárolás közben elszí
neződhet, de ez a gyógyszer hatékonyságát és biz
tonságosságát nem befolyásolja. Ha az injekciós ol
datban lehúlés hatására kicsapódás keletkezik, az 
ampullát erőteljes rázás közben 60 °C-ra kell mele
gíteni, majd alkalmazás előtt testhómérsékletre kell 
lehűteni. 

Az injekciós üveg alumínium zárógyúrújén talál
ható múanyag koreng lepattintásakor szabaddá vá
lik a zárógyűrú nyílása, melyen keresztül injekciós tű 
szúrható az üveg gumidugójába. Az alumínium 
zárógyúrú az üveg felbontása után is a helyén ma
rad. Ha az üveget teljesen ki kell üríteni, a központi 
nyílást övező alumínium karika meghúzásával az 
alumínium zárógyúrú felhasad és így könnyen eltá
volítható. 

Az injekciós oldat elkészítésekor az ápolósze
mélyzetnek védőkesztyűt és maszkol kell használ
nia. 
e Mellékhatás 

Gyakran uicerativ stomatitis, oesophagopharyn
gitis, hasmenés, étvágytalanság, émelygés, há
nyás, enteritis, görcsök, nyombélfekély, laza széklet, 
duodenitis, astritis, glossitis. pharyngitis, leukopenia 
(bár a fehérvérsejtképzés zavara ritkán csak a keze
lés után 20 nappal észlelhető, a fehérvérsejtszám 
rendszerint az első kezelés után, a 9-14 nap közöt-
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ti idöszakban a legalacsonyabb; 30 nap alatt az ér
tékek általában normalizálódnak), alopecia és der
matitis (leggyakrabban viszkető, maculopapuiosus 
bőrkiütésck, tbbbnyire a végtagokon, ritkábban a 
törzsön; általában reverzibilis, tüneti kezelésre 
gyógyul). 

Kevésbé gyakran vagy ritkán előforduló mellék
hatások: 

Vérképzőrendszer: pancytopenia, thrombocy-
topenia, agranulocytosis, anaem1a, throm-
bophlebitis. 

Cardiovascularis rendszer: szívizom ischaemia, 
angina pectoris. 

Gastrointestinalis rendszer: uiceralio és vérzés, 
esetleg intra- és extrahepatikus sclerosis, calcuius 
és cholecystitis. 

Központi idegrendszer: akut cerebrális szindró
ma (mely a kezelés befejezése után is fennmarad
hat), nystagmus, fejfájás, lethargia, rossz közérzet 
izomgyengeség, desorientatio, zavartság, euphoria. 

Bór: szárazság, fissura, fényérzékenység (ery
thema vagy fokozott pigmentáció), véna pigmentá
ció, palmar-plantar erythrodysaesthesia szindróma 
[kéz- és láb-bizsergés, később fájdalomérzés, ery
thema és duzzadás (lásd Figyelmeztetés)]. 

Szem: photophobia, lacrimatio, látásromlás, 
nystagmus, diplopia, könnycsatorna szűkület, látás
zavar. 

Túlérzékenységi reakciók: anaphylaxia és gene
ralizált allergiás reakciók. 

Egyéb: orrvérzés, fogínyvérzés, fertőzések gya
koribbá válása, körömelváltozások (beleértve a kör
mökleválását is); alkalikus foszfatáz-, transzamináz-, 
laktát-dehidrogenáz- és bilirubin szérumszint emel
kedés, a vizetet 5-hidroxiindolecetsav (5-HIAA) 
szintjének növekedése, albumin szérumszint csök
kenés. 
Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- myeloszuppresszív hatású gyógyszerekkel, 

kalcium-folináttal toxicitás fokozódás veszélye, a flu
orouracil adagjának csökkentése válhat szükséges
sé); 

- élő vírus vakcinákkal. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés csak a cytostatikus kemoterápiában 
jártas szakorvos felügyeletemellett végezhető. 

A kezelés megkezdése előtt alapos kivizsgálás 
ajánlatos. 

A tluorouracil terhesség idején nem vagy csak az 
előny/kockázat szigorú mérlegelésével alkalmazható. 

A kezelés alatt a szoptatást meg kel! szal<'rtani. 
Alkalmazása során megfelelő (nem hormonális) 

fogamzásgátlás szükséges. 
Gyermekkorban történő alkalmazásával kapcso

latban nincs megfelelő tapasztalat. 
A fluorauradit nem szabad a műtéti kezelést ki

egészítő, adjuváns terápiaként alkalmazni. 

Mivel a fluorouracil rendkívül toxikus, a terápiás 
hatás kialakulását általában valamilyen toxicitásra 
utaló jelenség kíséri, súlyos vérképzőszervi károso
dás, gastrointestinális vérzés és hirtelen halál is elő
fordulhat. A betegeket gondos orvosi felügyelet alatt 
kell tartani. 

A kezelést a következő, toxikus tünetek bárme
lyikének észlelésekor azonnal abba kell hagyni: 

- stomatitis vagy oesophagopharyngitis első je
lei· 

' -alacsony ( < 3,5 G/1) vagy rohamosan csökke
nő fehérvérsejtszám; 

- csillapíthatatlan hányás; 
- hasmenés, gyakori székürítés vagy laza szék-

let; 
- gastrointestinalis fekély vagy vérzés; 
-thrombocytopenia ( < 100 G/1): 
-vérzés. 
Fokozott elővigyázatosság szükséges előzete

sen sugárterápiával vagy kemoterápiával kezelt be
tegek, idős betegek, máj- vagy veseműködési zava
rok, valamint csontvelőmetastasis esetén. 

A kezelés során a kéz-láb szindróma néven is is
mert palmar-plantar eryl;hrodysaesthesia szindróma 
kialakulását is észlelték. Erre az állapotra a kézen
lábon jelentkező bizsergés jellemző, amely néhány 
nap alatt tárgyak fogásakor vagy járás közben pa
naszolt fájdatomig fokozódhat. Mindkét tenyér és 
talp szimmetrikusan megduzzad, vérbövé válik, a 
distalis ujjpercek érzékenyek, hámlás is kialakulhat. 
Bár egyes közlemények szerint ezek a tünetek piri
doxinnal enyhíthetök, a piridoxin alkalmazásának 
biztonságassága és hatékonysága nem bizonyított. 
A kezelés befejeztével a panaszok 5-7 nap alatt fo
kozatosan megszűnnek. 

Túladagolás esetén hányinger, hányás, hasme
nés, gastrointestinalis ulceratio és vérzés, valamint 
csontvelőkárosodás (thrombocytopeniával, leuko
peniával és agranulocytosissal) jelentkezhet. Nincs 
specifikus antidotum. A túladagolás! követően a hae
matológiai paramétereket legalább 4 héten keresztül 
figyelni kell és megfelelő kezelést kell alkalmazni. 

E/tartás:-15-30 °C-on, fénytól védve. 
e Megjegyzés: 0 0 Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 427 2 {250 mg/5 ml 
injekció); OGYI-T.: 4273 (500 mg/10 ml injekció); 
OGYI-T.: 427 4 (1000 mg/20m l injekció) 
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Szerkezetileg pteroil~glutaminsav. A folsavból C
vitamin jelenlétében keletkező tetmhidrofolsav a 
timin· és purinszintézis egyik koenzimjének alkotó
része. A legnagyobb igény a purinbázisokra a gyor
san osztódó szövetekben áll fenn, mint pl.: a vörös-

csontvelőben. A folsavnak jelentős enterohepatikus 
kórforgalma van. Részben a széklettel, részben a vi
zelettel ürül. 
e Hatóanyag 

3 mg acidum falicum tablettán ként. 
• Javallat 

Különféle okokból kialakult folsavhiány, vérsze
génységgel vagy anélkül: terhességi megaloblastos 
vérszegénység, folsavhiány okozta megaloblastos 
vérképzés eselén hae:molitikus betegségekben, le
ukaemiákban, daganatos betegségekben és egyes 
bórbajokban (dermatitis exfoliativa, psoriasis), táplál
kozási megaloblastos anaemia, csecsemőkorban, 

idős embereken, idült alkoholizmusban, cirrhosis 
hepatisben, idült veseelégtelenségben és haemodial
ysis következtében; gluten enteropathia, anticonvulsiv 
hatású gyógyszerekés (igen ritkán) orális fogamzás
gátlók szedése során kialakuló folsavhiány. 
e Ellenjavallat 

8 12-vitaminhiány okozta megaloblastos vérsze
génység, normoblastos vérképzés eselén kialakuló 
különféle makrocytás anaemiák. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 3-6 mg 
(1-2-szer 1 tabi.), a folsavszükségtet nagyfokú nö
vekedése (pl. a terhesség harmadik trimesterében 
és a szoptatási periódusban, valamint haemolytikus 
anaemiában kialakuló megaloblastos vérképzés 
esetén) naponta 9 mg (3-szar 1 tabletta). 

Csecsemöknek és gyermekeknek naponta 
1,5-3 mg (%-1 tabletta). 
e Mellékhatás 

Igen ritkán allergiás reakciók előfordulhatnak. 
e Figyelmeztetés · / 

Addison-Sierrner kórban és más 8 12-vitaminhiá
nyos vérszegénységben 8 12-vitamin előzetes alkal
mazása szükséges. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + Vn 
8 Törzskönyvi szám: Tsz.: 2891 

FOMAREXspray(160gr . ·••··.·.· .... · ... ...... 
E GIS .. . . . ATC kóa; b()2A A • • 

A szilikon a szervezetre nézve közömbös, külsó
leg, belsőleg fel nem szívódó, olajos konzisztenciá
jú nagymolekulájú polimer, amely hatását jellemző 
fizikai tulajdonságai révén fejti ki. 

A testfelületen kialakított szilikon-f1lm befedi és vé
di a bőrt a viz, a különbözó testnedvek és anyagcse
retermékek (veríték, genny, vizelet, széklet), valamint 
a külvilág szilárd és cseppfolyós halmazállapotú 
anyagainak contact irritativ és sensibilisaló hatásától. 
Ásványolaj tartalmú anyagokkal és savas oldatokkal 
szemben azonban védelmet nem nyújt, enyhén Iugos 
oldatokkal szemben kevésbé elhárító hatású. 
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Nem gátolja egyidejűleg a bór fiziológiás funk
cióvégzését A sebeken és a bór felszinén fertőzést 
gátló hatása nincs, nem gátolja a baktériumok sza
porodását. 

A molekularis szilikon film Jég és vizPára át
eresztő képessége a polisziloxan molekuta struk
turájának következménye. 

Így az oxigén-csere zavart;>lanul ·fuiyik és 
vizgázáteresztő képessége folytán a. szilikon réteg 
alatt sem nedvesség pangás, sem a bór kiszáradá
sa nem Következik be. 
• Hatóanyag 

12,0 g dimeticonum, 74,0 g monofluor
trichlormethan, 74,0 g difluordichlormetan 160 g-os 
palackonként 
e Javallat 

Decubitus prevenciója és kiegészítő kezelése, 
posthrombotikus syndroma, ulcus cruris kiegészítő 
kezelése, irritatív, contact dermatitis és ekzema pro
phylaxisa, folyékony és szilárd halmazállapotú mun
kahe!yi irritáló és allergizáló anyagokkat szembeni 
védelem, genitális és perianális irritáció és pruritus, 
műtéti seb és sipoly környéki védelme (kivéve a vé
konybélfistulákat), nedvező, gennyező terűlet kör
nyezetének védelme, hólyag incontinentia, hólyagsi
poly, colostomia környéki védelme, a gipszminta vé
telének megkönnyítése a fogorvosi gyakorlatban, 
csonkellátásban a gipszpólya alá fújva meggátolja 
a dermatitis kialakulását, csökkenti a viszketést, 
megkönnyíti a gipszlevételt 

Speciális gyermekgyógyászati indikációja a ún. 
pelenkadermatitis kezelése, ill. rendszeres használa
tával ennek megelőzése. Alkalmazása esetén ke
nőcs, olaj, hintőpor alkalmazása általában· felesleges. 
• Ellenjavallat 

Nyilt seb befúvása ellenjavalt 
e Adagolás 

Egy expozíció időtartama általában 2-4 másod
perc legyen, és a kezelés általában napi 1-2 alka
lommal történjék. A fokozott nedvességveszélynek 
kitett felületet naponta többször be kell fúvatni. 
Decubitus prophylaxis céljára általában elegendő 
naponta kétszeri alkalmazása. 

A szilikon a bórról géz vagy vászon segítségével 
letörölhetó; meleg vízzel, esetleg vizes-szappanos 
lemosással eltávolítható. 
e Figyelmeztetés 

A szilikonréteg nagyobb mechanikai behatás
nak ne legyen kitéve. A bórfelületet a film felvitele 
előtt meg kell tisztítani és szárazra törölni. A permet 
véletlen belégzése nem ártalmas; szembe ne 
kerüljön. Nem tartalmaz chemotherapeuticumot, 
antibioticumot, dezinficienst, ezért befúvás előtt -
szükség esetén - gondoskodni kell az aszeptikus, 
ill. antiszeptikus ellátásról. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. Tűz- és rob
banásveszélyes. Dohányzás és nyílt láng használa
ta tilos. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3470 



FORANE ölélat irihalaéióliöz (1 00 ml) 
' ., 

ABBOTT' ' ' t:_ 'ATC kód:_N01AB06" 

A Forane inhalációs narcoticum alkalmazásakor 
a narcOsis bevezetése és- az ébredés egyaránt 
gyors. Az altatás kezdetekor az izofiuran enyhén 
szúrós szaga az adagolás mértékét korlátozhatja. 
Túlzott salivatiot vagy tracheobronchialis szekréciót 
nem okoz. A pharyngealls és laringealis reflexek 
gyorsan csökkenek. Az anaesthesia mértéke gyor~ 
san változik. A szívritmus általában stabil marad. Az 
anaesthesia métységének fokozására a spontán 
légzés deprimálódik, ezért azt szigorúan manitoroz
ni kell. 

Az altatás kezdetekor a vérnyomás csökken, ez 
a sebészi stimulació hatására helyreáll. 

A vérnyomás az anaesthesia mélységével ará
nyosan csökken, a szívritmus ezen közben stabit 
marad. Kontrollált lélegeztetés és normális PaC02 
esetén a verőtérfogat nem változik még az anaes
thesia mélyítésekor sem, elsősorban a pulzusszám 
emelkedése miatt. Spontán légzés mallett a fellépő 
hypercapnia a pulzusszámot valamint a perctérfo
gatot az ébrentéti szint fölé emelheti. 

Az agyon átfOlyó vér mennyisége felületes 
izofiuran anaesthesia alatt változatlan, a narcosis 
mélyülésekor azonban emelkedik. A cerebrospinalis 
folyadéknyomás emelkedése megelőzhető vagy 
visszafordítható az altatás előtt és alatt alkalmazott 
hyperventillatióval. EEG változások és convulsiók 
rendkívül ritkán jelentkeznek. 

Az izofiuran a szívizmot kevésbé szenzitizálja 
adrenalin iránt, mint az enfluran. 50 ml 1:200 OOO hí
gítású adrenalin sc. nem okoz kamrai arrhythmiát 
Forane-nal anaesthetizált betegben. 

Intraabdominális műtéteknél az izomrelaxáció 
megfelelő lehet normál szintű Forane anaesthesia 
mellett; azonban, ha jelentősebb relaxációra var 
szükség, kis adag iv. izomrelaxáns adása javallt. A 
Forane minden használatos izomlelaxánssal kom
patibilis és hatásukat jelentősen potenciálja, kOlönö
sen a nem-depolarizálókét A neostigmin felfüg
geszti a nem-depolarizáló izomrelaxánsok hatását, 
de hatástalan a Forane okozta relaxációra. 

Az izofiuran viszonylag kis mértékben metabo
lizálódik az emberi szervezetben. A postoperativ 
periodusban csak O, 17%~a van a vizeletben 
metabolit formájában. A szérum szarvetlen fluorid 
tartalmának átlagos csúcskoncentrációja :kisebb 
5 mikromol/1 értéknéL A csúcsértékek kb. 4 órával 
az anaesthesia után jelennek meg és 24 órán belül 
az értékek normalizálódnak. Alkalmazása során ve
sekárosodást nem észleltek. 
e Hatóanyag 

100.0 ml isofluranum üvegenként 
Tulajdonságok: Molekulasúly: 184,5. Forráspont: 

(760 Hgmm-nél) 48,5 OC. Törésmutató: 

1,2990-1 ,3005. Fajsúly (25 °C-on) 1 ,496. Vaporizá
ciós nyomás Hgmm-ben: 20 °C-on 238, 25 OC-on 
295, 30°C-on 367, 35°C-on 450 Hgmm. 

Eloszlási együttható 37 °C~on: 
víz/gáz 0,61 
vér/gáz 1 ,43 
olaj/gáz 90,8 
Eloszlási együtthaták25°C-on gumira és plasz-

tikra: 
vezetőképes gumi/gáz 62,0 
butyl-gumi/gáz 75,0 
polyvinyl chlorid/gáz 110,0 
polyethylen/gáz kb. 2,0 
polyurethan/gáz kb. 1,4 
polyalefin/gáz kb. 1,1 
butyl acetát/gáz kb. 2,5 
MAC (minimális alveolaris koncentrációja): 
kor {év) 100% Oxigén 70% Np 
26 4 1 ,28 0,56 
447 1,15 0,50 
64 5 1,05 0,37 

e Javallat 
lnhalatiós anaesthesia .. Az általários anaesthesia 

bevezetése és fenntartása. 
e Ellenjavallat 

lzoflurannal szembeni túlérzékenység vagy 
izofiuran adása utáni malignus hyperpyrexia a kór
előzményben. Terhesség (nincsenek kellő adatok a 
biztonságos alkalmazáshoz). 
o Adagolás 

Alkalmazásához kizárólag speciélisan kalibrált 
vaporizátor használható a kibocsátott anaes
theticum koncantráció pontos ellenőrzése céljából. 
A Forane-ra vonatkozó MAC értékek a korral változ
nak. 

Koc Atlag MAC érték oxigénben (%) 

0-1 hó 
1--6 hó 

6-12 hó 
1-5 év 
20-30 év 
30-40 év 

1,6 
1,87 

1,8 

1,6 
1.28 

1,15 
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60-70 év 1,05 
Praemedicatio: a praemedicatióban használt ké

szítményt egyénileg kelt megválasztan i, figyelembe 
véve a Forane légzésdepresszív hatását. Anti
cholinerg hatású készítmény adható, gyermek
gyógyászatban az inhalatic bevezetésekor ajánla
tos. 

Bevezetés: rövid hatású barbiturát vagy más .iv. 
narcoticum adandó a Forane-keverék belétegezte
tését megelőzően. 

A Forane oxigénnel vagy oxigén/dinitrogénoxid 
keverékkel használható. Bevezetésre 0,5%-os kon
centrációja javallt. 1 ,5-3,0%-os koncentrációja 7-1 O 
percen belül sebészi anaesthesiát biztosít. 

Fenntartás: sebészi szintű anaesthesiát 
1,0-2,5% Forane biztosít oxigén/dinitrogénoxid ke-

verékben. További 0,5-1 ,O% Forane szükséges ha 
csak oxigénnel együtt adják. 

Császármetszésnél 0,5--0,75% Forane adandó 
oxigén/dinitrogénoxid keveiékben az anaesthesia 
fenntartására. . 

Az artériás vérnyomás fordítottan aránylik az al
veoláris Forane koncentrációhoz - ha egyéb komp
likáló tényező nincs. Túlzott vérnyomásesés követ
kezhet be túl mély anaesthesia mellett, ilyenkor a 
Forane koncentrációt csökkenteni kell. 

idősebbek esetében alacsonyabb Forane kan
centráció elegendő a sebészi anaesthesia fenntar
tására {lásd a MAC érték korral összefüggő válto
zást jelző táblázatot). 
o Mellékhatás 

Ritkán arrhythmia. A fehérvérsejtszám emelked
het sebészi stress nélkül is. A szérum szarvetlen flu
or tartalma minimálisan emelkedhet a Forane 
anaesthesia alatt és után a készítmény biodegradá
ciója következtében. Nem valószínű, hogy az észlelt 
alacsony fluor szint { átlagosan 4,4 mikromol/1) vese
károsodást okozhat, mivel az jóval a vese-toxicitás 
küszöbértéke alatt van. Hypotensio és légzésdep
ressio túl mély anaesthesia következtében {kivédé
sükre kiegészítő intézkedésekre lehet szükség). 
Ébredéskor reszketés, hányinger, hányás előfordul
hat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A Forane kompatibilis minden, az anaesthesia 
során szokásosan alkalmazott gyógyszerrel. 
e Figyelmeztetés 

A Forane nem gyúj.ékony inhalatiós anaes
theticum. Mivel a Forane-nal az anaesthesia szintje 
gyorsan és könnyen változtatható, csak speciális, 
pontosan adagoló vaporizátorral alkalmazható, illet
ve olyan altatési technikával, mellyel az inhalatiós 
narcoticum be és kilégzett koncentrációja mérhetó. 

A hypotensio és a légzésdepressio mértékc 
támpontot adhat az anaesthesia mélységére vonat
kozóan. A vérnyomást és a légzést szigorúan moni
torozni kell. A túlzott mélységú anaesthesia okozta 
hypotensio és légzésdepressio rendezésére kiegé
szítő intézkedésekre lehet szükség. 

Májkárosító hatást még·tartósabb adásakor sem 
észleltek. Nincsenek biztos adatok májkárosító ha
tásról ismételt Forane narcosis esetén. 

Fokozott intracranialls nyomás esetén óvatosan 
alkalmazandó, ilyen esetekben hyperventilatio lehet 
szükséges. 

Nem depolarizáló izomrelaxánsok hatását a 
Forane kifejezetten potenciálja. 

Forane anaesthesiában végzett mesterséges 
abortusokban a vérvesztés mértéke hasonló a más 
inhalációs narcoticumok esetében észleltekkel. 

Eltartás: szobahómérsékleten, jól lezárva. 
e Megjegyzés: ~ Fb 
OJ Törzskönyvi szám: K- 1414 
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~g.:+~~.·~. ciZ~.····.g.·.··•. :.··.~.l:.•.t. ~:.:~.•.•.g~~.·· · .. ··•••••····· . . . . . . -.•. > 
FOf!TLIM.i g.injekci()(1~l .• 
FORTUM 2 g in}ekciÓ(1x) 
GLAXO 

A ceftazidim baktericid hatású cefalosporin 
antibioticum, amely a legtöbb béta-Iaktamázzal 
szemben ellenálló és a Gram-pozitív és Gram
negatív baktériumok széles spektruma ellen haté
kony. Használata javallt egyetlen kórokozó, valamint 
két vagy több érzékeny kórokozó által kiváltott ke
vert fertőzések esetén. A ceftazidim széles antibak
teriális spektruma következtében önállóan is elsó
ként adott gyógyszer lehet az érzékenység i vizsgá
latok eredményét megelőzően. 

Meningitis esetén ajánlatos az érzékenység! 
vizsgálat eredményére támaszkodva dönteni a cef
tazidim önmagában való alkalmazásáról. Alkalmaz
ható olyan fertözés kezelésére, amelyet más antibi
otikumokkal - köztük az aminoglikozidokkal és más 
cefalosporinokkal - szemben rezisztens kórokozó 
váltott ki. Szükség esetén azonban biztonságosan 
kombinálható aminoglikozidokkal vagy más, béta
laktám antibiotikumokkaL pl. súlyos neutro
peniában, vagy Bacteroides fragilis-fertőzés gyanú
ja esetén az anaerob baktériurnak ellen hatékony 
antibioticummal. 

A parenterálisan beadott ceftazidim tartósan 
magas szérumszintet ér el. 

Emberben 500 mg és 1 g im. beadását követó
en a viszonylag gyorsan elért átlagos maximális 
szérumszint 18 és 37 mg/1. öt perccel az 500 mg
os, 1 g-os és 2 g-os intravénás bolus injekciót köve
tően az átlagos szérumszint 46,87 és 170 mg/l. 

Az intravénás és intramuscularis beadás után is 
8-12 óráig terápiásan hatékony kancentráció áll 
fenn a plazmában. Az egészséges önkénteseknél 
mért felezési idő a plazmában 1 ,8 óra és kb. 2,2 óra 
az egyébként normális vesemúködésú betegeknéL 
A ceftazidim kismértékben kötődik a plazmafehér
jékhez, kb. 1 0%-ban. 

A ceftazidim nem metabolizálódik a szervezet
ben és változatlanul, aktív formában választódik ki a 
vizeletbe glomerulus-filtrációvaL A dózisnak megkö
zelítől~g 80-90%-a ürül a vizelettel 24 órán belül. 
Kevesebb, mint 1% választódik ki az epével, ezért a 
béltraktusba csak korlátozott mennyiségben kerül. 

A gyakran előforduló kórokozékra nézve· mini
mális gátló szintet meghaladó ceftazidim kancentrá
ció érhető el a csontszövetben, szívben, epében, 
köpetben, csarnokvízben, a synovialis, pteurális ·és 
peritoneális folyadékban. Az antibiotikum könnyen 
átjut a placentán. Az ép vér-agy gáton a ceftazidim 
alig képes áthatol ni és gyulladás hiányában a köz-



ponti idegrendszerbe kevés jut be. Agyhártyag~rul
ladásban 4-20 mg/1-es terápiás kancentráció érhe
tó el a központi idegrendszerben. 
e Hatóanyag 

250 mg, 500 mg, 1 g vagy 2 g ceftazidimum 
(pentahidrátként) és nátrium karbonát (118 mg/1 g 
ceftazidim) ampullánként 

Oldószer: Aqua destillata pro injectione. 
Az injekcióhoz való desztillált víz hozzáadásakor 

a Fortum készítmény pezsegve oldódik és injekciós 
oldatot képez. 

A Fortum injekció 1 g ceftazidimre számítva kb. 
52 mg (2,3 mEq) nátriumot tartalmaz. A ceftazidim 
pentahidrát 116 mg-ja 1 OD mg ceftazidim szabad 
savnak felel meg. 

A ceftazidim adagolásával kapcsolatos labora
tóriumi vizsgálatokhoz a Glaxo-tól rendelhető cef
tazidim pentahidrátot célszerű használni. 
e Javallat 

Súlyos fertőzések: pl. septikaemia, bacteriaemia, 
peritonitis, meningitis, haematológiai vagy szelid 
malignomában szenvedó immunszupprimált bete
gek fertőzései, az intenzív osztályon kezelt betegek 
speciális problémái, mint pl. a fertőzött égési sebek. 

Légúti fertőzések: pl. pneumonia, bronchopneu
monia, fertózéses pleuritis, empyema, tüdőtályog, 
fertózéses bronchiectasia és bronchitis, valamint 
fibrosis cysticában (mucoviscidosis) szenvedó be
tegek tüdófertózései. 

Fül-, orr-, és torokfertőzések: pl. otitis media, 
malignus otitis externa, mastoiditis, sinusitis és más, 
súlyos fül- és torokfertőzések. 

Húgyútí fertőzések: pl. akut és krónik1;s 
pyelonephritis, pyelitis, prostatitis, cystitis, urethritis 
{csak bakteriális eredetű}, vesetályog, valamint hó
lyag- és vesekövekhez társuló fertőzések. 

Bór és kötőszöveti fertőzések: pl. orbánc, tályo
gok, cellulitis, fertőzött sebek és égési sebek, mas
titis, bőrfekélyek. 

Gastrointestinalis, biliaris és abdamina/is fertő
zések: pl. cholangitis, cholecystitis, epehólyag 
empyemája, hasüregi tályogok, paritonitis, divertic
ulitis, enterocolitis, post partum és kismedencei 
gyulladásos betegségek. 

Csont- és ízűfeli fertőzések: pl. osteitis, 
osteomyelitis, septikus arthritis, fertózéses bursitis. 

Dialysis: múvesekezeléssel, peritonealis dialy
sissei és folyamatos ambuláns peritonealis dialysis
sei (CAPD} kapcsolatos fertőzések. 

Bakteriológia 
A ceftazidim baktericidhatású-a kórokozók seft

falának fehériéit támadva a sejtfal szintézisét gátolja. 
latrogén fertőzésekért felelős patogén törzsek 

és tenyészetek széles köre in vitro érzékeny a cef
tazidímre, beleértve a gentamicinre- és más amino·
glikozidokra rezisztens törzseket is. A legtöbb, 
Gram-pozitív és Gram-negatív baktérium által ter
melt, klinikaifag jelentős béta-Iaktamázzal szemben 
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igen ellenálló a ceftazidím, ennek köszönhetóen sok 
ampicillin- és cetalotin-rezisztens törzzsel szemben 
is hatékony. 

A ceftazidim in vitro nagy specifikus aktivitással 
rendelkezik, a· regtöbb baktérium-nemzetség. ellen 
szűk MIC tartományban hatékony és a MIC az 
inoculum szinttel csak kevéssé változik. A cef
tazidim in vitro aktívnak bizonyult a következő mikro
organizmusokkal szemben: 

Gram-negatív 
Pseudomonas aeruginosa, más Pseudomonas 

fajok, Klebsiella pneumoniae, más Klebsiella fajok, 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Marganel/a mor
ganii {korábban Proteus morganil), Proteus rettgeri, 
Providencia fajok, Escherichia coli, Enterobacter fa
jok, Citrobacter fajok, Serratia fajok, Salmanella fa
jok, Shigella fajok, Yersinia enterocolitica, Pas
teurel/a multocida, Acinetobacter fajok, Neisseria 
gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Haemaphi/us 
influenzae {beleértve az ampicilin-rezisztens törzse
ket is), Haernaphilus parainfluenzae (beleértve az 
ampicillin-rezisztens törzseket is). 

Gram-pozitív 
Staphylococcus aureus {meticillin-érzékeny tör

zsek), Staphy/ococcus epidermidis (meticillin
érzékeny törzsek), Micrococcus fajok, Streptococ
cus pyogenes, Streptococcus B csoportja, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mitis, 
Streptococcus fajok (kivéve Streptococcus faecallis). 

Anaerob törzsek 
Peptococcus fajok, Peptostreptococcus fajok, 

Streptococcus fajok, Propionibacterium fajok, 
C/ostridium perfringens, Fusobacterium fajok, 
Bacteroides fajok, (több Bacteroides fragilis törzs 
rezisztens}. 

A ceftazidim in vitro hatástalan a meticillin
rezisztens staphylococcusok, Streptococcus tae
ca/is és sok más Enterococcus, Usteria monocyto
genes, Campylobacter fajok vagy a C/ostridíum dit
fici/e ellen. 

ln vitro a ceftazidim és az aminoglikozid antibio
ticumok kombinációi legalább additív hatásúnak bi
zonyultak, némely vizsgált törzs esetén a szinergiz
mus is bizonyított. Ez a tulajdonság fontos lehet a lá
zas neutropeniás betegek kezelésében. 
e Ellenjavallat 

A ceftazidim ellenjavallt cefalosporin antibioti
kumokkal szemben túlérzékeny betegeknek. 
e Adagolás 

Általános adagolási javaslatok 
A ceftazidimet parenterálisan kell alkalmazni, az 

adagolás a fertőzés jellegétől. súlyosságától, a kór
okozó érzékenységétól és a beteg korától, testtöme
gétól és veseműködésétól függ. 

Felnőttek 

A felnőttek napi adagja 1-6 g: pl. 500 mg, 1 g, 
vagy 2 g adható 12 vagy 8 óránként intravénás vagy 
intramuscularís injekcióban. 

Húgyúti fertőzések és kevésbé súlyos fertőzé
sek esetén rendszerint 12 óránként 500 mg vagy 
1 g ele~endó. A legtöbb fertőzés esetén 8 óránként 
1 g-ot vagy 12 óránként 2 g-ot kell adni. 

Nagyon súlyos fertőzésekben, kOlönösen im
munhiányOs betegeknek, ·valamint a neutropeniás 
betegeknek 8 vagy 12 óránként 2 g-ot kell adni. 

Idős betegek 
Figyelembe véve az akutan megbetegedett idós 

emberek csökkent clearance értéké!, a napi adag ren
des körűlmények között nem haladhatja meg a 3 g
ot, különösen 80 évesnél idősebb betegek esetében. 

Adagolás mucoviscidosis (fibrosis cystica) esetén 
Mucoviscidosisban és Pseudomonas okozta tü

dófertőzésben szenvedó, ép veseműködésú felnőt
tek napi dózisa 100-150 mg/ttkg három részre el
osztva. Normális veseműködésű felnőtteken napi 
9 g alkalmazása veszélytelen volt. 

Csecsemők és gyermekek 
A két hónaposnál idősebb gyermekek szokásos 

adagja napi 30-100 mg/ttkg, két vagy három részre 
elosztva. lmmunkárosodott, továbbá mucoviscido
sisban vagy meningitisben szenvedő gyermekek
nek naponta legfeljebb 150 mg/ttkg (legfeljebb napi 
6 g) adható, három részre elosztva. 

Újszülöttek és két hónaposnál fiatalabb gyermekek: 
Bár még kevés a klinikai tapasztalat, napi 

25-660 mg/ttkg két részre elosztva hatásosnak bi
zonyult. Újszülöttben a ceftazidim felezési ideje a 
plazmában a felnőttekéhez képest3-4-szeres lehet. 

Adagolás veseelégtelenség esetén 
A ceftazidim majdnem teljes mértékben a vesé

ken keresztül. glomerulus-filtrációval választódik ki. 
Ezért veseelégtelenség eselén a ceftazidim dózisát 
ajánlatos csökkenteni, a)assú kiválasztás kompen
zálása érdekében, kivéve az enyhébb eseteket 
amikor a glomerulusfiltrációs ráta {GFR) nagyobb, 
mint 50 ml/perc. 

Veseelégtelenség gyanúja esetén 1 g kezdó
adagot lehet adni. A GFR becslése alapján határoz
ható meg az alkalmas fenntartó dózis. 

A javasolt fenntartó dózisokat az alábbi táblázat 
mutatja: 

Kreatinin Sz é rum Aceftazidim Adagolási 
clearance kreatinin ajánlott intervallum 

szint' egyszeri 
(hozzávetőlegesen adagja 

ml/perc mol~(mg/dl) g óca 

50-31 150-200 1,0 12 
(1.7-2,3) 

30-16 200-350 1,0 24 
(2.3-4.0) 

15-{3 350-500 0.5 24 
(4.0-5.6) 

5 >500 0,5 48 
(>5,6) 

*Ezek csupán irányadó értékek és nem minden beteg eselé
ben jelzik pontosan a veseműködést, különösen idősebb betegek
nél a szérum-kreatinin szint alapján ttílbecsOihetó a veseműködés. 
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Súlyos fertőzések esetén, különösen neutrope
niában szenvedóknél, akik normálisan napi 6 g-os 
dózist is kaphatnak, ha nincs veseelégtelenségük, a 
táblázatban közölt egyszeri adagot 50%-kal emelni 
lehet. vagy az adagolás lehet gyakoribb. 

Ezeknél a betegeknél ajánlatos a gyógyszer 
plazmaszintjét követni. mivel a minimális szérum
szint értéke nem lehet magasabb, mint 40 mg/1. 

Amennyiben csak a plazma kreatinin ·Kbhcentrá
ció ismert, a kreatinin clearance az alábbi képlettel 
{Cockroft-egyenlet) számítható. A plazma kreatinin 
koncentrációnak a veseműködés egyensúlyi állapo
tát keJI mutatnia. 

Férfiak: 
Kreatinin clearance súly (kg) (14Q-életkor évben) 

72 x plazma kreatinin (mg/dl) 

Nők: 
0,85 x a fenti érték. 
A ).lmol/1-ben megadott plazma kreatinint 88,4-

del osztva kapjuk a mg/dl értéket. 
Gyermekeknél a kreatinin clearance értékét a 

testfelületre vagy a sovány testtömegre vonatkoztat
va helyesbiteni kell és veseelégtelenség esetén a 
felnőttekhez hasonlóan szükséges a dózis! csök
kenteni. 

Haemodialysis során a ceftazidim felezési ideje 
a plazmában 3 és 5 óra között változik. Minden 
művesekezelés után a megfelelő ceftazidim fenntar
tó dózist ismételten adni kell. 

Adagolás peritanea/is dialysis esetén 
A ceftazidim alkalmazható peritonealis dialysis 

és folyamatos ambuláns peritonealis dialysis 
(CAPD) során is. A ceftazidim adható intravénásan 
de adható a dialysáló folyadékban is {rendszerint 
2 liter dia!ysáló folyadékra számítva 125-250 mg). 

Alkalmazás 
A ceftazidim adható iv. vagy mély im. injekció

ként nagytömegű izomba, mint pf. a gluteus max
imus felső, külsó negyedébe vagy a combba Jatera
Jisan. 

Oldatkészftési előirat 
A táblázat mutatja az oldószermennyiségeket és 

az oldatok koncentrációját, amely hasznos útmutató 
lehet, ha a dózisok tört részére van szükség. 

Oldatkészítés 

Az ampulla Hozzáadandó Megfelelő 

hatóanyagtartalma oldószer mennyisége kancentráció 
(ml) (mg/ml) 

250 mg !ntramuscularis 1,0 210 
Intravénás 2,5 90 
500 mg lntramuscularis 1,5 260 
Intravénás 5,0 90 
1 g lntramuscularis 3,0 260 
Intravénás bolus 10,0 90 
Intravénás infúzió so.o· 20 
2 g Intravénás bolus 10,0 170 
Intravénás infűzió 5o,o· 40 

"Megjegyzés: AzŰidást két lépésben kell elvégezni (L alább) 



Minden ampulla csökkentett belső nyomással 
készül. A por oldódásakor széndioxid szabadul fel 
és túlnyomás alakul ki. A használat megkönnyítése 
érdekében ajánlatos az oldatkészítési az alábbi út
mutató szerint végezni: 

a) 250 mg im., iv., 500 mg ím., iv., 1 g im., ív., 2 
g iv. bolus injekciók: 

1. Az _injekciós tűvel szúrjuk át a zárókupakot és 
fecskendezzük be az előírt mennyiségú oldószer!. A 
vákuum elősegíti az oldószer beáramlását. Ezután 
húzzuk ki a !út 

2. Rázással segítsük elő az oldódást: közben 
széndioxid szabadul fel és 1-2 percen belül tiszta 
oldat képződik. 

3. Az ampullát fordítsuk kupakjával lefelé. A 
fecskendő dugattyúját ütközésig benyomva szúrjuk 
be a tút a kupakon keresztül és szívjuk fel az egész 
oldatot a fecskendébe (az arnpuliában keletkezett 
túlnyomás elősegíti a felszívás!). Ügyeljünk rá, hogy 
a tü hegye az oldalba merüljön és ne kerüljön a fe
lette levő gáztérbe. A kiszívott oldatban lehetnek ap
ró széndioxid buborékok, ezeknek nincs jelentősé
ge. 

b) 2 g-os iv. infúzió: 
Ezekben az ampullákban rövid (legfeljebb 30 

percig tartó) intravénás infózióhoz a következőkép
pen készíthetünk oldatot 

1. Az. injekciós tűvel szúrjuk át a zárókupakot és 
fecskendezzünk be 1 O ml oldószer!. A vákuum előse
gíti az oldószer beáramlását. Ezután húzzuk ki a túl. 

2. Rázással segítsük elő az oldódás!, közben 
széndioxid szabadul fel és 1-2 percen belül tiszta 
oldat képződik. 

3. Szúrjunk be egy másik túl is a gáz elvezetésé
re és a belső nyomás megszüntetésére, emellett 
fecskendezzünk be további 40 ml oldószer!. Ezután 
húzzuk ki a gázelvezető fecskendótűt, majd rázzuk 
fel az ampullát és állítsuk be infúzióhoz a szokásos 
módon. 

Megjegyzés: A készítmény sterilitásának megőr
zése érdekében fontos, hogy a gázelvezető túl ne 
szúrjuk be a por teljes feloldódása előtt. 

Ezek az oldatok adhaták közvetlenül a vénába 
vagy bevezetheták az infúziós csőbe is, ha a beteg 
parenterálls folyadékot kap. A ceftazidim kompatibi
lis a legtöbb intravénásan alkalmazott folyadékkal 
(lásd a Gyógyszerészeti elóírásokat). 
e Mellékhatás 

A klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a cef
tazidimet a betegek jól tűrik. 

Mellékhatás ritkán fordulnak elő és következők 
lehetnek: 

Helyileg: phlebitis vagy thrombophlebitis iv. ada
golásnál, fájdalom és/vagy gyulladás im. injekciót 
követően. 

Túlérzékenység: macu!opapulosus vagy csatán
kiütés, láz, pruritus és nagyon ritkán angioodema és 
anaphylaxia (bronchospasmus-és/vagy hypotonia}. 
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Gastrointestinalis: hasmenés, hányinger, 
hányás, hasi fájdalom, rossz szájíz, nagyon ritkán 
szájpenész vagy colitis. Mint más cefalosporinok 
esetén a colilist Clostridium difficile okozhatja és ál
hártyás colitis felléphet 

Egyéb, a ceftazidim alkalmazásával kapcsola
tos, illetve bizonytalan eredetű mellékhatás: 

Húgy- és ivarszeNi: candidiasis, vaginitis. 
K6zponti idegrendszeri: fejfájás, szédülés, és 

paraesthesiák. Néhány esetben észleltek convul
siokat olyan veseelégtelenségben szenvedő bete
geken, akiknél a ceftazidim adagját nem csökken
tették megfelelően. 

A ceftazidim kezelés során átmenetileg észlelt 
laboratóriumi adateltérések a következők: 
eosinophilia, pozitiv Coombs-teszt haemolysis nél
kül, thrombocytosis, és egy vagy több májenzim 
(SGOT, SGPT, LDH, GGT és alkalikus foszfatáz) kis
mértékű emelkedése. Néhány más cefalosporin an
tibioticumhoz hasonlóan esetenként a vérkarbamid, 
vérkarbamid-nitrogén és/vagy a plazma kreatinin át
meneti emelkedését észlelték. Nagyon ritkán átme
neti leukopenia, neutropenia, thrombocytopenia és 
lymphocytosis fordult elő. 
e GyógyszerkölcsönhatáS 

Az alkalmazásnál figyelembe kell venni a követ
kező szempontokat: 

Az egyidejűleg nephrotoxikus szerekke! - pL 
aminoglikozid antibiotikumokkal vagy erős hatású 
diureticumokkal, pl. furasemiddel- kezelt betegek
nek csak fokozott óvatossággal adhaták nagy dó
zisban cefalosporin antibiotikumok, mivel az ilyen 
jellegű kombinációk a vesemúködést feltehetően 
károsítják. A klinikai tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
a ceftazidim esetében az ajánlott dózisok betartásá~ 
val ez valószínűleg nem okoz problémái. 
e Figyelmeztetés 

Más béta-laktám antibiotikumokhoz hasonlóan, 
a ceftazidim-terápia megkezdése előtt szükséges 
felderíteni a betegnél előfordult túlérzékenységi re+ 
akciókat ceftazidimre, cefalosporinokra, penicilli
nekre és egyéb gyógyszerekre. A penicillinnel 
szemben 1-es típusú vagy azonnali túlérzékenységi 
reakciói mutató betegeknek a ceftazidim csak kOlö
nös óvatossággal adható. Amennyiben a cef
tazidimmel szemben allergiás reakció lépne fel, az 
adagolás! meg kell szüntetni. Súlyos túlérzékenysé
gi reakciók eselén adrenalin, hidrokortizon, antihisz
taminak adására vagy más sürgős beavatkozásra 
lehet szükség. 

Nincs bizonyíték arra nézve, hogy a ceftazidim a 
szokásos terápiás adagban károsítaná a veseműkö
dést, mégis, minden, avesén át kiválasztott antibio
tikumhoz hasonlóan, csökkent veseműködés eselén 
szükséges az adagok arányos csökkentése a túl 
magas antibiotikum vérszint következményei, pl. 
convulsiok, elkerülése érdekében (lásd Adagolás 
veseelégtelenség eselén.) 

A ceftazidim alkalmazásával kapcsolatban nem 
észleltek embryopathiás vagy teratogén hatást, en
nek ellenére más gyógyszerekhez hasonlóan, a ter
hesség korai szakaszában és újszülöttkorban csak 
óvatosan adható. Terhességben csak az előny/koc
kázat mérlegelésével alkalmazható. 

A ceftazidim kis koncentrációban kiválasztódik 
az anyatejjel, ezért szaplató anyáknak óvatosan kell 
adagolni. 

A kloramfenikol ceftazidimmel és más cefalo
sporinnal szemben in vitro antagonista hatást mutat. 
Ennek klinikai vonatkozása ugyan nem ismeretes, 
de kloramfenikol és ceftazidim egyidejű rendelése
kor az antagonizmus lehetőségével számolni kell. 

A ceftazidim nem zavarja az enzimreakción ala
puló glycosuria tesztet A réz-redukciós módszerek
nél (Benedict, Fehling, Clinitest) zavaró hatás lehet
séges. A ceftazidim közömbös a kreatinin kimutatá
sára szolgáló alkalikus pikrát-tesztben. A cef
tazidimmel kezelt betegek mintegy 5%-ában jelent· 
kező pozitív Coombs-teszt zavarhatja a keresztpró
bákat 

Az egyéb széles spektrumú antibiotikumokhoz 
hasonlóan a ceftazidim tartós alkalmazása a szerre 
nem érzékeny organizmusok {pl. Candida, Entero
coccusok) elszaporodását okozhatja, emiatt szük
séges lehet a kezelés megszakítása és megfelelő 
terápia alkalmazása. A beteg állapotának folyama
tos újraértékelése igen fontos. 

Túladagolás 
A ceftazidim plazmakoncentrációját a dialysis 

csökkenti. 
Gyógyszerészeti előírások 
A Fortum injekciós ampullák csökkentett belső 

nyomással készülnek, a por oldásakor túlnyomás 
alakul ki széndioxid-fejlődés következtében. Az 
Adagolás fejezet tartalmazza az oldatkészítési ja
vaslatot. 

A Fortum injekciós porampullákat25°C alatti hő
mérsékleten fénytól védve kell tárolni. Az. esetlegesen 
előforduló tárolás ennél magasabb, de 30 °C-t meg 
nem haladó hőmérsékleten legfeljebb 2 hónapig le
hetséges a készítmény minóségének romlása nélkül. 

A Fortum injekció tartósítászert nem tartalmaz, 
ezért egyszeri adagként kell felhasználni. 

A helyes gyógyszerészeti gyakorlatnak megfele
lően ajánlatos frissen készitett Fortum injekciós ol
dalol használni. Amennyiben ez nem lehetséges, a 
készítmény hatását megőrzi 24 órás hűtőszekrény
ben történő tárolás (2-8 °C-on) során, ha gyógy
szerkönyvi minóségű injekcióhoz való desztillált víz
zel vagy az alább felsorolt injekciók felhasználásá
val készül az oldat, 1-40 mg/ml ceftazidim kancent
ráció esetén: 

0,9%-os nátrium-klorid injekció, 
M/6 nátriumlaktát injekció, 
ásszetett nátriumlaktát injekció (Hartmann

oldat), 

SOQ 

5%-os glukóz injekció, 
0,225%-os nátrium-klorid és 5%-os glukóz injek

ció, 
0,45%-os nátrium-klorid és 5%-os glukóz injek

ció, 
0,9%-os nátrium-klorid és 5%-os glukóz injekció, 
O, 18%-os nátrium-klorid és 4%-os glukóz injek

ció, 
10% -os glukóz injekció, 
Dextrán 40 injekció 10% 0,9%-os nátrium-klorid 

injekcióban, 
Dextrán 40 injekció 10% 5%-os glukóz injekció

ban, 
Dextrán 70 injekció 6% 0,9%-os nátrium-klorid 

injekcióban, 
Dextrán 70 injekció 6% 5%-os glukóz injekció

ban.-
(A ceftazidim nátrium-bikarbonát injekcióban ke

vésbé stabil, mint más intravénás folyadékokban. 
Oldószerként nem ajánlatos használni.) 

lntramuscularis alkalmazás esetén 
0,5%-os vagy 1%-os Lidokain hidraklorid injek

ció, 4 mg/ml koncentrációban a következő oldatok
kal keverve (mindk~t komponens kellően hatékony 
marad): 

1 mg/ml hidrokortizon (hidrokortizon-nátrium
foszfát) 0,9%-os nátrium-klorid injekcióban vagy 
5%-os glukóz injekcióban, 

3 mg/ml cefuroxim (cefuroxim-nátrium) 0,9-os 
nátrium-klorid injekcióban, 

4 mg/ml c!oxacillin (cloxacillin-nátrium) 0,9%-os 
nátrium-klorid injekcióban, 

10 Ulmi vagy 50 U/ml heparin 0,9%-os nátrium
klorid injekcióban, 

1 O mE q/l vagy 40 mE q/l kálium-klorid 0,9%-os 
nátrium-klorid injekcióban, 

Az 500 mg-os Fortum injekció tartalma 1 ,5 ml in
jekcióhoz való desztillált vizben oldva. keverheló 
metronidazol injekcióval {500 mg 100 ml-ben), 
mindkettó megtartja hatékonyságát. 

A ceftazidim és az aminoglikozidok nem elegyít
heták egy infúziós készülékben vagy fecskendő
ben. 

A ceftazidim oldathoz adott vankomicinnel csa
padékleválási észleltek. Ezért a két gyógyszer adá
sa közölt a fecskendőt vagy infúziós készüléket ala
posan át kell mosnl. 

A koncentrációtól, oldószertől és a tárolási körül
ményektől függóen az oldatok szfne a világossárgá
tól a bOrbstyánszínig változhat A fenti javaslatok be
tartása mellett az ilyen színkülönbségek nem befo
lyásolják hátrányosan a készítmény hatékonyságát. 

Eltartás: fénytől védve. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1264 {250 mg injekció); 
K- 1265 (500 mg injekció); K -1266 {1 g injekció); 
K -1267 (2 g injekció) 



!.:: 

FRAXIPARINE 2050 AXa NE 
injekció (1 o x 0,2 ml) 

FRAXIPARINE 3075 AXa NE 
injekció (2 x 0,3 ml, 1 O x 0,3 ml) 

FRAXIPARINE 4100 AXa NE 
injekció (1 O x 0,4 ml) · 

FRAXIPARINE 6150 AXa NE 
injekció (2 x 0,6 ml, 10.x 0,6 nil) · 

FRAXIPARINE 8200 AXa NE 
injékció (2 x 0,8 ml, 1 o x 0;8 nil) . 

FRA.XIPARINE 102SO.AXa NE 
illjekciii (10 x 1 ml) · .. 

SANOFI WINTHROPJCHINOIN 
ATC kód:'B01AB06 ·. 

A nadroparin standard heparinból specifikus kö
rűlmények között depolimerizált, kis molekulatöme
gú heparin kalciumsója (4500 Dalton átlag maleku
latömegű glycosaminoglycan frakció). erős anti-Xa 
faktor aktivitással (nagyobb mint 180 AXa ICE/mg) 
és gyenge anti-l la faktor aktivitással rendelkezik (ki
sebb mint 45 NE/mg). Az anti-Xa aktivitás/anti-lia 
aktivitás arány nagyobb mint 4. 

A Fraxiparine (nadroparin) egy új típusú gyógy
szercsoport első képviselője, amelyben a heparin 
thrombosis elleni és véralvadásgátló hatása elkülö
nül. Beadása után nö vekszik a keringó vérben az 
anti-Xa faktor aktivitás anélkül, hogy a vér alvadási 
képessége jelentősen megváltozna. 

Azonnali és tartós thrombosis elleni hatását 
thromboemboliás szóvődmények prevenciójára, va
lamint a kialakult mélyvénás thrombosisok kezelésé
re használják. A farmakokinetikai paramétereket az 
anti-Xa aktivitásból határozzák meg. Subcutan be
adása után megközelítőleg 3 óra múlva alakul ki a 
szérum csúcskoncentráció. Eliminációs felezési ide
je kb. 3,5 óra. Beadása után az anti-Xa aktivitás leg
alább 18 órán át tart. Biohasznosulása gyakorlatilag 
teljes értékü (98%). 
e Hatóanyag 

Előre töltött, egyszerhasználatos fecskendőben: 
2050 AXa NE (5000 AXa IGE) nadroparin 

{0,2ml), ill. 
3075 AXa NE (7500 AXa IGE) nadroparin 

(0,3 ml), ill. 
4100 AXa NE (10 OOO AXa IGE) nadroparin 

(0,4 m!}, ill. 
6150 AXa NE (15 OOO AXa IGE) nadroparin 

{0,6ml), ill. 
8200 AXA NE (20 OOO AXa IGE) nadroparin 

(O,Sml), ill. 
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10 250 AXa NE (25 OOO AXa ICE) nadroparin 
(1,0ml). 

A különbözó hatáserósségek a nadroparint kal
cium só formájában tartalmazzák. 

Megjegyzés: 1 unti-Xa IC egység (1 AXa IGE) 
nadroparin megfelel 0,41 anti-Xa nemzetközi egy
ség (0.41 AXa NE) nadroparinnak. (85/600 WHO 
standard alapján az aktivitást arnidolitikus módszer
rel, szintctikus kromogén szubsztráttal mérve). 
e Javallat 

L Thromboemboliás megbetegedések megelő
zése, különös tekintettel az általános sebészeti- és 
ortopéd sebészeti gyakorlatra. 

11. Thromboemboliás megbetegédések (mélyvé
nás thrombosis, tüdőembolia) kezelése. 

lll. Hemodialysis alatt az alvadék képződés 
megelőzése. 

Az adagolást a beteg testtömegéhez kell igazí
tani (lásd Adagolás) az ortopéd sebészeli prophyfa
xis, a terápiás alkalmazás eselén (thromboemboliás 
megbetegedések kezelése), valamint hemodialysis 
alatt. 
e Ellenjavallat 

- Fraxiparine kezelés mel!ett kialakult thrombocy
topenia az anamnesisben (.lásd Figyelmeztetést is). 

- A haemostasis rendellenességei - kivéve a 
heparinnal nem kapcsolatos consumptios coagu
lopathiát 

- Vérzésre hajlamosító szervkárosodások. 
- Akut. infekciós eredetü endocarditis (kivéve, 

ha mechanikus múszívbillentyú protézis esetében 
lép fel). 

- Akut agyi vérzéses katasztrófák. 
- Fraxiparine-nal (nadroparinnal) szembeni túl-

érzékenység. 
• Adagolás 

Kizárólag subcutan vagy a dialízáló kör artériás 
szárában alkalmazható. 

1 AXa ICE nadroparin megfelel 0,41 AXa NE 
nadroparinnak. Különös figyelemmel kefl lenni min
den alacsony molekulatömegú heparinkészítmény 
adagolási előírására, mert különbóző mértékegysé
geket (kOiönböző egységeket vagy mg-ot) használ
nak a dózis kifejezésére. 

Sc. alkalmazás - thromboembofiás megbetege
dések megelőzésére, ill. kezelésére. 

A beadás technikája: a has elülső oldalsó terüle
tén redőt képezve a subcutan szövetbe kell beadni, 
felváltva jobb- és baloldalon. Az injekciós tüt, annak 
teljes hosszában a redóre merólegesen kell beszúr
ni, a bórredőt a beadás során végig tartani kel!. 

1. Preventív kezelés- thromboemboliás megbe
tegedések megelőzésére: 

Általános sebészeli beavatkozásná!: prevenciós 
céllal naponta 1-szer 0,3 ml Fraxiparine subcutan 
injekcióban (7500 AXa ICE = 3075 AXa NE). 

Laboratóriumi ellenőrzés nem szükséges. 
2--4 órával a sebészeti beavatkozás előtt kell a 

0,3 ml-es injekciót (7500 AXa ICE = 3075 AXa NE) 
beadni, majd ugyanezt az adagot legalább 7 napon 
keresztOl ismételni kell. A ·prevenciós kezelést foly
tatni kell a kockázati időtartam alatt és a beteg mo
bilizációjának befejezéséig. 

Ortopéd se"bészeti beavatkozásnál: 
az adagot a beteg testtömege alapján kell meg

határozni és az abból kiszámitett dózis! kell alkal
mazni prevenciós céllal. 

A Fraxiparine-t naponta 1-szer subcutan injekci
óban az alábbiak szerint kell adagolni: 100 AXa 
ICE/ttkg (=41 AXa NE/ttkg) 12 órával a mútét elót!. 

Ugyanezt az adagot kell 12 órával a mütét után 
alkalmazni, majd naponta egyszer ismételni a 4. 
postoperatív napig. 

150 AX.a ICE/tlkg (= 61,5 AXa NE/ttkg) adandó a 
4. postoperatív naptól. A kezelés időtartama Jeg
alább 10 nap. 

A prophylaxist minden esetben a kockázati peri
ódus folyamán, majd azt követően a beteg mobilizá
lásának befejezéséig kell folytatni. 

Példák az ajánlott adagra - ortopéd sebészeli 
beavatkozásnál: 

Testtömeg 

<50 kg 

51-70 kg 
71-95 kg 

Napi és injekciónkénti 

Beavatkozás elói! 

és a műtét után 3 napig 

Fraxiparine térfogat 

A műtét utáni 4. naptól 

kezdődően 

0,3 ml 
0,4 ml 
0.6ml 

ll. Thromboemboliás megbetegedések kezelé
se: A Fraxiparine injekciót naponta 2-szer (12 órán
ként) subcutan kell alkalm"}zni 1 O napon keresztül. 

Az adagot a beteg testtömege alapján kell meg
határozni és az abból kiszámított dózis! kell alkal
mazni. 

Az adag injekciónként 225 AXa ICE/ttkg (= kb. 
100 AXa NE/ttkg). A hagyományos heparin terápiá
hoz hasonlóan a Fraxiparine kezelést a diagnosis 
felállítását követően kell megkezdeni. 

Példák az ajánlott adagra - thromboembo/iás 
megbetegedések kezeléséhez: 

Testtömeg 

45 kg 

55 kg 

70 kg 

80 kg 
90 kg 

Injekciónkénti Fraxiparine térfogat 

(napi 2 injekció) 

0,4 ml 
O.Sml 
0,6ml 
0,7 ml 
0.8ml 

100 kg 0,9 ml 

Laboratóriumi ellenőrzés (Jásd Figyelmeztetés) 
A gyakorlatban, amennyiben a Fraxiparine ada

golás! a beteg testtömegéhez kell igazítani, szük
ség esetén az injekció adagolandó térfogatát is mó
dosítani kell, vagyis a fecskendő dugattyúját a meg
felelő beosztásra kell állítani. lntravascul1l.ris alkal
mazás·- hacmodialysis alatt. 
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lll. Haemedialysis alatt az extracorporafis kerin
gés okozta thrombosis megelőzésére 

A dózis optimalizálása minden egyes betegnél 
egyénenként szükséges, figyelembe véve a dialysis 
technikai feltételeit is. 

Tájékoztató kez.d6dózis 
Vérzésveszély nélküli betegeknek a dialysis kez

detén 170 AXa ICE/ttkg (69,7 AXa NE/ttkg) 
Fraxiparine adandó a dializáló kór artériás szárába. 
Ez a dózis rendszerint 4 órás dialysishez elegendő. 
Ha a dialysis folyamata 4 áránál tovább tart, továb
bi kisebb dózis adása válhat szükségessé. 

A további dialysiseknél a dózis! a korábban 
megismert hatékonyság alapján kell meghatározni. 

Példák az ajánlott adagra- vé!Zésveszély nélkü
! i haemodyalísá!t betegek számára 

Tesitömeg 

<50 kg 
51-69 kg 

A dialízis kezdetekorbeadandó 

Fraxiparine térfogata 

0,3ml 
0,4ml 

>70 kg 0,6ml 

Azoknak a haemodi?lysá!t betegeknek, akiknél 
fokozottan fennáll a vérzés- vagy a progresszív vér
zéses rendellenesség veszélye, a dialysishez felére 
csökkentett adagot kell alkalmazni. 
e Mellékhatás 

Vérzések: más heparin készitményekhez hason
lóan vérzés és occult vérzés előfordu!, leggyakrab
ban azoknál a betegeknél, akiknek egyéb vérzéses 
rizikótényezőjük is van (pl. vérzésre hajlamosító 
szervkárosodások). Vérzések felléphetnek még 
egyéb gyógyszerekkel történő együttadáskor (lásd 
Gyógyszerkölcsönhatás). 

Thrombocytopenia: ritkán fordul elő, de adott 
esetben súlyos lehet. 

Bómecrosis: igen ritkán előfordulhat az injekció 
beadási helyén. Leírták mind frakcionálatlan, mind 
alacsony molekulatömegú heparin készítmények 
esetén. Általában purpurával, vagy fájdalmas, infil
trált duzzanattal kezdődik, társulhat általános tüne
tekkel is. Ilyen esetekben a kezelést azonnal meg 
kell szakítani. A ritkán előforduló bór-, vagy genera
lizált túlérzékenységi reakciók miatt is abba kell 
hagyni a kezelést. 

Szérum-transzamináz értékek emelkedése: ritka 
és mindig átmeneti jellegű. 

Hypoafdosteronismus: kivételesen ri!ka esetek
ben, ami vagy tüneti jellegnek bizonyult, vagy 
hyperkataemiával társult (hyponatraemiával, vagy 
anélkül) és reverzibilisnek bizonyult a kezelés abba
hagyása után. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása effenjava!lt: 
- Acetil-szalicilsavval, ill. egyéb szaficilát-szár

mazékokkal 
A vérzések kockázata nő a thrombocyta funkció 

gátlása révén. A Fraxiparine adagolás időtartama 



alatt fájdalom- és lázcsillapításra más gyógyszere
ket kell alkalmazni. 

- Nemszteroid gyulladáscsökkentökkel 
A vérzések kockázata nő a thrombocyta funkció 

gátlása révén. Amennyiben feltétlenül ilyen gyógy
szereket kell alkalmazni, szigorú kórházi és labora
tóriumi ellenőrzés szükséges. 

- Tiklopidinnel 
A vérzések kockázata nő a thrombocyta funkció 

gátlása révén. Együttadása nagy adag heparinnal 
nem ajánlott. Együttadása alacsony dózisban ada
golt heparinnal (preventív Fraxiparine terápia) sza
ros klinikai és laboratóriumi ellenőrzést igényel. 

óvatosan adható együtt: 
- Orális anticoagulánsokkal 
Az antikoaguláns hatás potencirozódik. A he

parin befolyásolja a prothrombin-szint INR eredmé
nyét. Az orális anticoagulálásra való áttérés idején: 

- a klinikai ellenőrzést fokozni kell 
- 24 órás átfedéssel kell áttérni az orális antico-

agulálásra 
- az anticoaguláns gyógyszer hatásának ellen

őrzése céljából a heparinadagolási megelőzően kell 
vérmintát venni, illetve mégjobb ha heparinra nem 
érzékeny reagenst használunk. 

- Glükokortikoidokkal 
A szteroid terápiával kapcsolatos vérzési kocká

zatot a heparin adagolás fokozza. Nagy dózisú, 
vagy tartós (10 napnál hosszabb) együttadás ese
lén fokozott ellenőrzés szükséges. 

- Dextran 40-nel (parenterálisan) 
A vérzési kockázat fokozódik thrombocyta funk

ció gátlás révén. 
A heparin dózisát úgy kell beállítani, hogy az al

vadási idő növekedése ne haladja meg az alapérték 
1 ,5-szeresét az együttádás, illetve a Dextran 40 ke
zelés felfüggesztését követően sem. 

- Egyéb készítményekkel 
A doxorubicin, az aszkorbinsav, antihisztaminok, 

digitálisz, tetraciklinek és a nikotin abusus csökken
tik a Fraxiparine hatását. A Fraxiparine csökkenti a 
fenitoin, kinidin, propranolol, benzodiazepinek és a 
bilirubin kötődését a plazmafehérjékhez, mert kiszo
rítja ezeket a fehérjekötésbőL 
e Figyelmeztetés 

A különféle kis molekulatömegű heparinok 
(LMWH) koncentrációját gyógyszerkészítményen
ként-az előállítáktól függően- különböző rendszer
ben fejezik ki (nem ekvivalens egységekben vagy 
mg-ban), ezért minden egyes LMWH gyógyszerké
szítmény adagolási előírására fokozottan figyf;lni kell 
és az abban foglaltakat szigorúan be kell tartani. 

Laboratóriumi vizsgálat: a Fraxiparine kezelés 
elkezdése előtt, majd a kezelés során heti 2 alka
lommal thrombocyta számlálást kell végezni. 
Hosszabb időtartamú kezetésnél is be kell ezt tarta
ni legalább az első hónapban. A második hónaptól 
a kontrollak gyakorisága csökkenthető. 

Ha az anamnesisben más- akár trakcionálattan, 
akár kis moleku/atömegú - heparin kezelés 
hatására tellépő thrombocytopenia szerepel: a 
Fraxiparine szigorú - kórházban történő - orvosi fel
ügyelet mellett alkalmazható, és ilyenkor a thrombo
cytaszámot naponta ellenőrizni kelL 

Veseelég~elenség esetén: fokozott óvatossággal 
alkalmazható. A gyógyszer beadása után 3-4 órá
val a keringő anti-Xa aktivitás mérésével meg kell 
győződni arról, hogy a szokásos prevenciós keze
lésnél alkalmazott Ma aktivitásnál (0,25-0,35 anti
Xa NE) nagyobb érték ne alakuljon-ki. 

Terápiás alkalmazás során: a beteg egyéni ér
zékenységét célszerű megállapítani az anti-Xa akti
vitás mérésével. Ehhez a vérmintát az injekció be
adása utáni 3-4. órában kell levenni. A mérés ami
dolitikus vagy koagulometrlás módszerrel történhet. 
Az elfogadott terápiás érték 0,5-1 ,O AXa NE. 

Ha thrombocytopenia fordul elő akár frakcioná
latlan, akár kis molekulatömegű heparin adása so
rán, kísérletet lehet tenni egy másik típusú alacsony 
malekutatömegű heparin készítménnyel, de a 
thrombocytaszám naponkénti ellenőrzése és a ke
zelés mielőbbi befejezése szükséges. A kezelést 
azonnal abba kell hagyni, ha kezdeti jelei mutatkoz
nak a további thrombocytaszám csökkenésnéL Ezu
tán más heparinkészítménnyel nem érdemes pró
bálkozni. Az in vitro thrombocyta aggregációs tesz
teknek csak korlátozott értékük van. 

A Fraxiparine fokozott eflenőrzés me/lett és óva
tosan alk:~lmazható: májelégtelenség, veseelégte
lenség, artériás hypertonia, vascularis betegségek, 
chorioretinitis, továbbá az anamnesisben szerepló 
esetleges gastrointestinalis vérzés esetében. 

Hasonlóképpen kell eljárni a központi idegrend
szer műtétei esetében is. 

Terhesség: az állatkísérletek során elvégzett 
vizsgálatok nem mutattak sem teratogén, sem foe
totoxlkus hatást. 

Terhesség idején történő humán alkalmazására 
vonatkozóan nem áll rendelkezésre elegendő adat, 
ezért adása nem ajánlott. 

Szoptatás: mivel kevés információval rendelke
zünk arra vonatkozóan, hegy a Fraxiparine kiválasz
lódik-e az anyatejbe, és ezt követően gastroin
testinállsan felszívódik-e az újszülöttben, a Fraxi
parine használata szapiatás idején nem javasolt. 

Túladagolás: túladagolása esetén, a protamin 
szulfát vagy a protamin klórhidrát lassú iv. adagolásá
val a Fraxiparine gyenge antikoaguláns aktlvitását 
semlegesíti. 0,6 ml {625 antiheparin egység) protamin 
kb. 0,1 ml (2500 I'V<.a ICE) Fraxiparine-t semleges'll. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
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• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4180 (Fraxiparine 
2050); K- 2249 (Fraxiparine 3075); OGYI-T: 4181 
(Fraxiparine 4100); K - 2250 (Fraxiparine 6150); 
OGYI-T: 4182 (Fraxiparine 8200); K - 2251 
(Fraxiparine 10250) 

FRENOLON. 5mgdf~é (~Ox) 
FRENOLON 25 mg drazsé;($Óoxj ... 
FRENOLON injekció. (5}( tJTil) · .. 

EG IS . · ATc.kód: Nos!\ s1e 

A fenotiazinok csoportjába tartozó nagyhatású 
neurolepticum. Számos, a központi idegrendszerre 
kiterjedt hatása révén (sympatholytikus, parasym
patholytikus, antiserotonin, dopaminantagonista) ki
fejezett antipsychetikus tulajdonságú vegyület. 
e Hatóanyag 

5 mg, illetve 25 mg metofenazatum drazsénként; 
5 mg metofenazatum (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

Psychiátriában a schizophrenia valamennyi fqr
májának akut és krónikus esetei (mania, aligaphre
nia izgalmi állapotai, különböző eredetú delíriumok); 
továbbá neurosisok súlyosabb esetei (anxietas, 
psychomotoros hyperaktivitás); 

Egyéb java!lataj: hányáscsilfapítás, műtétek és 
orvosi beavatkozások előkészítése önmagában 
vagy adjuvánsként 
e Ellenjavallat 

Vérkép;;;":ószervi bántalmak, depressio, vese- és 
májkárosodás, barbiturát, alkohol, narcaticum okoz
ta coma. Terhesség. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: általában naponta 3-szar 5-1 O mg. 
Psychiátriai kórképekben a napi adag 3-szar 25 mg
ig emelhető. (Ha az egyszeri adag a 25 mg-ot eléri 
vagy meghaladja, célszerjí a 25 mg-os drazsé 
alkalmazása.) Az injekcióból általában naponta 
15-30 mg (3x1-2 ampulla) im., psychiátriai kórké
pekben naponta 15--45 mg (3x1-3 ampulla). 

Heveny psychomotoros nyugtalansággal, ag
resszióval jellemzett kórképekben 3-4 napig 
Hibernállal kombinálva adható! 

Gyermekeknek: naponta 1 mg/ttkg orálisan, 3-5 
részre elosztva. 

Csecsemőknek nem adható! 
e Mellékhatás 

Parkinsonaid syndroma, mely az adag csökken
tése vagy a gyógyszer elhagyása után megszúnik, 
és Pipolphennel, Aparkazinnal jól befolyásolható, 
esetleg megelőzhetó. Ritkán szédülés, száj- és to
rokszárazság, fáradtság, székrekedés, enyhe hyp
notikus hatás, vérnyomáscsökkenés, tachycardia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Kerülendő az egyűttadása: 
catecholamint depletáló antihyperten-

sivumokkal (fokozott vérnyomáscsökkenés). 
óvatosan adható: 
- Ievodopummal (hatasát csökkenti); 
- bezodiazepinekkel, hypnoticumokkal, anal-

geticumokkal, anaestheticumokkal, parasympa-
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tholyticumokkal, trikiclicus antidepressivumokkal 
(anticholinerg, illetve központi nyugtató hatásukkal 
erősíti); 

- kinidinnel (cardiodepressiv hatását fokozza); 
- orális antidiabeticumokkal (hatásukat megvál-

toztathatja). 
e Figyelmeztetés 

A vérkép és a májfunkció rendszer~s eBenőrzé-
se ajánlatos! - · 

Epilepsiás előzmény eselén óvatosan adandó! 
Parenterálisan alkalmazva a beadás helyét lehe

tóleg váltogatni kell, mert lakáfis érzékenységet, 
szövetkárosodást okozhat. 

Hosszan tartó kezelés és nagyobb adagok al
kalmazása esetén, együtt adva orális antidia
beticumokkal, ezek adagolásának újrabeálítása cél
szerű. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. Alkalmazásának, ill. hatásának tartama 
alatt tilosszeszes italt fogyasztani! 
o Megjegyzés: +V (5 mg drazsé), Fb 25 mg 

drazsé}; Vsz (injekció} 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3187 (5 mg drazsé), 
Tsz.: 3383 (25 mg drazsé), Tsz.: 3207 (injekció) 

Nyugtató, anxio!ytikus és agressolytikus hatású 
benzodiazepin származék. Anticonvulsiv hatása a 
klórdiazepoxidnál erősebb. Gyakorlatilag teljesen fel
szívódik. Egy-két órával a bevétel után mérhetó a ma
ximális szérum-koncentráció. A metabolizáció N
dezmetilálás és hidroxilálás útján tórténik. A szérumból 
az elimináció felezési ideje 18 óra, az N-metilklobazam 
fómetabolit felezési ideje kb. 50 óra. Terápiás körülmé
nyek között a steady-state 3-6 nap alatt alakul ki. A 
klobazam 85%-a szérum-proteinekhez kötődik. 

8johasznosufása 
. A különböző módszerekkel nyert eredmények 

szerint a klobazam kb. 90%-os, azaz szinte teljes 
resorptioja megtörténik. 
e Hatóanyag 

1 O mg ill. 20 mg clobazamum tabiettánként. 
e Javallat 

Akut és krónikus félelmí állapntok: félelemérzet 
feszültség, belső nyugtalanság, izgatottság, inger
lékenység, emotionalis eredetű alvászavarok, psy
chovegetatív és psychosomatikus zavarok (pl. a 
szív és a keringés, illetve a gyomorbél-rendszer te
rületén), valamint hangulati labilitás. 



Psychovegetatív és psychosomatikus zavarok 
esetén az orvosnak esetleges organikus ok jelenlét
ét tisztáznia kell. Hangulati labilitással járó félelmi ál
lapotok kezelése előtt ki kell vizsgálni, nincs-e olyan 
depressiós megbetegedés, amely kiegészítő vagy 
egyéb kezelést tesz szükségessé. 

Kiegészítő kezelés olyan epilepsia esetén, ami 
bázisterápiával nem állítható be kielégítóen. 
• Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység és az anam
nesisben szerepló gyógyszerfüggőség. Szoptatás 
időszakában kényszerítő indikáció esetén ablac
tátás szükséges. 

A terhesség első harmada. Ezt követően is csak 
kényszerítő indikáció esetén alkalmazható. 

Különös óvatossággal alkalmazható myasthenia 
gravis, mozgási és járási bizonytalanság esetén, 
melynek oka gerinevelói és kisagyi eredetű (spinalis 
és cerebralis ataxiák), akut alkoholmérgezésben, a!
tatók, fájdalomcsillapítók, neurolepticumok és lítium 
okozta mérgezésekben, súlyos májkárosodás ese
tén (pl. cholestatikus icterusban) és alvás során fel
lépő időszakos légzéskimaradáskor (alvás-apnoe
syndroma). A légzés akut súlyos károsodása esetén 
(respiratorikus insuffitientia) a légzésfunkciót figyel
ni kell. 

6 hónapostól 3 éves gyermekek görcsgátló ke
zelésében csak kényszerítő indikáció esetén, kivé
teles esetben alkalmazható. 
• Adagolás 

Amennyiben egyedi megfontolás mást nem igé
nyel, a kezelés kezdetén általában napi 20 mg. 
Szükség esetén ez az adag napi 30 mg-ig emelhe
tő. További emelés a tünetek jellege és súlyossága 
alapján, indokolt esetben lehetséges. 

Három év feletti gyermekek a felnőtteknek java
solt napi adag felét kaphatják. idősebb betegek 
számára is gyakran elég napi 10-15 mg. 

A panaszok javulása után az adag csökkenthető. 
Epilepsia kezelése. övatos bevezető adagolás 

után (5-15 mg/nap kezdó adag után) a napi gyógy
szermennyiség fokozatosan maximum 80 mg-ig nö
velhető. Az állandó adagolás mellett pl. 20 mg/nap) 
a intermitáló kezelés (időszakos kihagyások, majd 
ismételt kezelés) is bevált. 

Egy kezelés befejezésekor - és nem megfelelő 
terápiás eredmény esetén is- az adagot fokozato
san kell csökkenteni, külőnben a fokozott görcs
készség nem zárható ki. 

A tablettákat szétrágás nélkül, kevés vízzel kell 
bevenni. 

Amennyiben az adag napi több részletben kerül 
bevételre, a nagyobb mennyiséget este kell beven
ni. 30 mg napi adagig lehet a Frisiumot egy adag
ban, este bevenni. 

A kezelés időtartama a szűkséQes minimális "le
gyen. 

Legkésőbb, négy hét után újból mérlegeleridő, 
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hogy a kezelés folytatása szükséges-e. Folyamatos, 
hosszú ideig történő szedést a függőség kialakulá
sának lehetősége miatt kerülni kell. 
• Mellékhatás 

Elsősorban a kezelés elején és magasabb ada
gok alkalmazásakor alkalmanként fáradékonyság. 
Egyes esetekben -általában átmenetileg - szájszá
razság, székrekedés, étvágycsökkenés, émelygés 
vagy finomhullámú újjremegés (tremor) léphet fel. 

Paradox reakciók (pl. nyugtalanság, ingerlé
kenység, akut izgalmi állapotok, félelem, szuicid
veszély, többszörös izomspasmus, elalvási és átal
vási zavarok) fellépése is lehetséges. Ilyen jellegű 
reakciók jelentkezése esetén a Frisium kezelést be 
kell fejezni. 

Alkalmilag jelentkezhet a reakcióidő meg~ 

hosszabbodása, ataxia, fáradékonyság, zavartság 
és fejfájás. 

Egyes esetekben bórreakció ( exanthema, 
urticaria). Légúti obstructióban, (mint pl. asthma 
bronchialéban) és agysérülések esetén a légzés
funkció beszűkülhet 

Benzodiazepinek hosszabb használata után, 
nagyon ritkán elsősorban jdósebb betegekben tu
datzavarokat írtak le, melyek részben hosszabb ide
ig tartottak és légzészavarokkal kombínálódtak. 

Különösen nagyadagú és hosszú ideig tartó ke
zelés során reverzibilis eltérések, mint pl. lelassult 
vagy elkent beszéd {artikulációs zavarok), mozgási 
és járási bizonytalanság, látászavarok {kettóslátás, 
nystagmus), súlygyarapodás és libidocsökkenés 
léphet fel. 

Epilepsiás betegek kiegészítő kezelésekor ritkán 
nyugtalanság vagy izomgyengeség jelentkezhet. 

A hozzászokás és a függőség kialakulásának 
veszélye mérlegelendő! 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejűleg adott centrális hatású nyugtaták és 
az alkohol kölcsönös hatáserOsítést váltanak ki. 

Antiepilepticumok egyidejű adása esetén, a be
állitási fázis orvosi felügyeletet (EEG-ellenőrzést) 
igényel, mivel a görcsgátló báziskezelés gyógysze
reivel kölcsönhatás alakulhat ki. 

Elsősorban valproinsav és Frisium egyidejű adá
sa esetén a valproinsav plazmakoncentrációja eny
hén vagy mérsékelten megemelkedhet lehetőség 
szerint i!yen esetekben a vér hatóanyagszintjét meg 
kell határozni. 

Karbamazepin és fenitoin a klobazam N
dezmetilklobazammá történő metabolizálódását fo
kozhatja. 

Izomrelaxánsok, fájdalomcsillapítók és a Np 
hatása felerősödhet 

A monooxigenáz-rendszert bénító szerek egy
idejű adásakor, mint pl. cimetidin kezelés esetén, a 
klobazam hatása felerősödhet és megnyúlhat 
e Figyelmeztetés 

Hosszabb ideig történő alkalmazása után hirte-

len nem hagyható el. Az adagot orvosi felügyelet 
me!lett fokozatosan kel! csökkenteni, kOlönben 
nyugtalanság, félelmi állapotok és álmatlanság je
lentkezhet. 

Beszúk.ült máj- és veseműködés esetén csök
kentett adagQan kel! adni, hosszabb ideig tartó ke
zelés esetén a máj- és vesefunkciót ellenőrizni kell. 

Más benzodiazepinekhez hasonlóan, az 
antiepilepsiás hatás csökkenésének lehetőségével 
számolni kell. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. Alkalmazásának ill. hatásának tartama 
alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1955 {10 mg tabletta) 

K- 1956 {20 mg tabletta) 

Fi'IOCTOSOL 5 infúziÓ'(500n'll) < , ...••• 

HUMAN. . ·. ATC kód:,B05BA03 .· 

Közel izotóniás, steril, pyrogenmentes oldat. 
e Hatóanyag 

Fructosum 
Aqua dest. pro inj. 
Energiaérték 785 kJ/1 (190 kcal/l). 
Ozmolarítás: 278 mOsm/1 
pH: 3,0--6,0 ; 

• Javallat 

50 g 
ad 1000 ml 

Hypertoniás dehydratio. Folyadékpótlásra és 
energiabevitel re inzulinképzés zavara esetén. 
• Ellenjavallat 

Hypotoniás hyperhydratio (vízmérgezés}, hypo
toniás dehydratio {nátriumhiányos exsiccosis), súlyos 
metabolikus (lactacidosis) zavarok, fruktózintoleran
cia. Fruktóz-1-6-difoszfatáz enzim veleszűletett hiá
nya. lntracranialis nyomásfokozódással járó állapotok. 
e Adagolás 

lv. cseppinfúzióban. Az infundálás sebessége 
általában 60-80 csepp/perc (legfeljebb 100 csepp/ 
/perc). A beadott mennyiség ne haladja meg az 
5 ml/ttkg/óra értéket. A fruktóztolerancia határa: 
200 g/nap. 
• Mellékhatás 

A beteg klinikai állapotának megfelelő adagolás 
és ellenőrzés mellett nem ismeretes. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Elektrolitkoncentrátumokkal vagy kompatibilis 
gyógysz_erekkel történő elegyítésekor figyelemmel 
kell lenni a pH 111. 1soton1a valtozására. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag parenterális táplálás esetén a beteg 
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nitrogénszükségletére figyelemmel kell lenni: 1 g nit
rogén bevitelekor 837 kJ {200 kcal) adása biztosít 
optimális arányt. Kizárólag ív. alkalmazható, par
avénás beadása lokális szövetkárosodást okozhat. 

Az oldat elektrolitmentes, tehát a rehydratált ál
lapot elérése után csak megfelelő elektrolitok hoz
záadásával szabad folytatni a kezelést. Decom
pensált szívelégtelenség, tüdő-oedema, Qliguria és 
anuria esetén fokozott óvatosság indOkOlt: 

Csecsemőknek és gyermekeknek nem adható. 
Elektrolittartalmú infúziós oldatokkal elegyíthető, 

más gyógyszer az oldatba csak olyan esetben tehe
tó, ha a beadandó gyógyszer alkalmazási elóirata 
fruktózoldattal való hígítást javasol. Nem elegylthető 
és ugyanazon szereléken át nem intundálható vér
készitményekkel. 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni tilos! 

Kizárólag tiszta oldat használható! 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3504 

FRUcTöSöL1ó•intúZiö(soöml) 

.~uMAr(·····•·····~ ~H:ikódis~~Elc~6~.· 

Steril, pyrogenmentes, hypertoniás oldat. 
• Hatóanyag 

Fructosum 1 OD g 
Aqua dest. pro inj. ad 1000 ml 
Energiatartalom: 1570 kJ/1 (380 kcal/l). 
Ozmoiaritás: 555 mOsm/1 
pH: 3,0--6,0 

e Javallat 
Hypertoniás dehydratio. Folyadékpót!ásra és 

energiabevitelre inzulinképzés zavara esetén. 
• Ellenjavallat 

Hypotoniás hyperhydratio (vízmérgezés), hypo
toniás dehydratio (nátriumhiányos exsiccosis), súlyos 
metabolikus (lactacidosis) zavarok, fruktózintoleran
cia. Fruktóz-1-6-difoszfatáz enzim veleszületett hiá
nya. Intracraniális nyomásfokozódással járó állapotok. 
• Adagolás 

lv. cseppinfúzióban. Az lnfundálás sebessége 
általában 60-80 csepp/perc (legfeljebb 1 OD csepp/ 
/perc). A beadott mennyiség ne haladja meg a 
250 ml.~t óránként és az 1 OOO ml-t naponként. 

A fruktóztolerancia határa: 200 g/nap. 
e Mellékhatás 

A beteg klinikai állapotának megfelelö adagolás 
és ellenőrzés mellett nem ismeretes. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Elektrolltkoncentratumokkal vagy kompatibiliS 
gyógyszerekkel történő elegyítéskor figyelemmel 
kelllenni a pH ill. isotonia változásaira. 



o Figyelmeztetés 
Kizárólag parenterális táplálás esetén a beteg 

nitrogénszükségletére figyelemmel kell lenni: 1 g nit
rogén bevitelekor 837 kJ {200 kcal) adása biztosít 
optimális arányt. Kizárólag iv. alkalmazható, paravé
nás beadása localis szövetkárosodást okozhat. Az 
oldat elektrolitmentes, tehát a rehydratált állapot el
érése után csak megfelelő elektrolitok hozzáadásá
val szabad folytatni a kezelést. Decompensált szív
elégtelenség, tüdő-oedema, oliguria és anuria ese
tén fokozott óvatosság indokolt. 

Csecsemőknek és kisgyermekeknek nem adható. 
Elektrolittartalmú infúziós oldatokkal elegyíthető, 

más gyógyszer az oldatba csak olyan esetben tehe
tó, ha a beadandó gyógyszer alkalmazási elóirate 
fruktózoldattal·való hígftást javasol. Nem elegyíthető 
és ugyanazon szereléken át nem intundálható vér
készítményekkel. 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni tilos! 

Kizárólag tiszta oldat használható! 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

• Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3506 

FRUCTOSOL 10'E infúzió (SOO 1111). · 

HUMAN :'"ATOkód: B05B·A03 

Steril, pyrogenmentes, hypertoniás, alkoholtar
talmú oldat. 
• Hatóanyag 

Fructosum 100 g 
Alcoholum 96% 50 g 
Aqua dest. pro in j. ad 1000 ml 
Energiatartalom: 3060 kJ/1 (730 kcal/l) 
pH: 3,0-6,0. 

e Javallat 
Hypertoniás dehydratio. Folyadékpótlásra és fo

kozott energiabevitelre inzulinképzés zavara esetén. 
e Ellenjavallat 

Hypotoniás hyperhydratio {vízmérgezés), hypo
toniás dehydratio (nátriumhiányos exsiccosis), sú
lyos metabolikus {lactacidosis) zavarok, fruktózinto
lerancia, májparenchima károsodás. 
• Adagolás 

lv. cseppinfúzióban. Az infundálás sebessége 
ne haladja meg a percenkénti 40 cseppet. Az 
óránként bevitt mennyiség nem lehet több 200 ml
nél (10 g alkohol/óra). A fruktóztolerancia határa: 
200 g/nap. 

Az alkohol maximális adagja: 80·'-100 g/nap. 
e Mellékhatás 

A beteg klinikai állapotának megfelelő adagolás 
és ellenőrzés metlett nem ismeretes. 
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o Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása tilos alkohol oxidációját gátló ké~ 

szítményekkel. Alkoholtartalma miatt nyugtató és 
enyhe fájdalomcsillapító hatású. Psychoszedatí
vumok egyidejű alkalmazásakor a hatásfokozódás 
miatt fokozott betegmegfigyelés indokolt. Más 
gyógyszerrel történő elegYítése tilos. 
• Figyelmeztetés 

Kizárólag parenterális táplálás esetén a beteg 
nitrogénszükségletére figyelemmel kel! lenni: 1 g nit~ 
rogén bevitelekor 837 kJ {200 kcal) adása biztosít 
optimális arányt. Kizárólag iv. alkalmazható, paravé
nás beadása localis szövetkárosodást okozhat. 
Decompensalt szívelégtelenség, tüdő-oedema, 
oligo és anuria eselén fokozott óvatosság indokolt. 
Az oldat e!ektrolitmentes, tehát a rehydratált állapot 
elérése után csak megfelelő elektrolitok hozzáadá~ 
sával szabad folytatni a kezelést. Nem elegyíthető 
és ugyanazon szereléken át nem intundálható vér
készítményekkel. 

Elektrolittartalmú infúziós oldatokkal elegyíthető, 
más gyógyszer az oldatba csak olyan esetben tehe
tő, ha a beadandó gyógyszer alkalmazási előirata 
fruktózoldattal való hígítást. javasol. Csecsemőknek 
és gyermekeknek nem adható. 

A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni tilos! 

Kizárólag tiszta oldat használható! 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

o Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3507 

FrORAEOFl4öQ'ni!l injekdio. •····· 
''<~o" :1o ffii): · · · ·· · · · · · ··· 

·f:'roFl~X~u·Ffka/ls'zu!a'<1·oaxi· 

A tegafur cytostatikus hatású antimetabolit, 
melyből a szervezetben fokozatosan fluorouracil 
képződik. Ennek aktív metabolitja a DNS és RNS 
szintézis gátlásával megakadályozza a sejtosztó
dást A vérképzőrendszerre nézve a fluorouracilnál 
általában kevésbé toxikus, viszont gyakrabban okoz 
központi idegrendszeri metlékhatást. Orális alkal
mazást követően jól szívódik fel, plazmafelezési ide
je intravénásan alkalmazva 6-16 óra. Kis mennyi
ségben választódik ki a vizelettel. 
e Hatóanyag 

400 mg tegafurum ampullánként ill. kapszulán
ként. 
• Javallat 

Vastagbél-, végbél-, gyomor- és emlőcarcinoma. 
e Ellenjavallat 

A betegség terminális szakasza, súlyos máj- és 
veseelégtelenség, súlyos akut vérzés, súlyos 

anaemia. Kifejezett leukopenia {3x109/l alatt) és 
thrombocytopenia {100x109/l alatt), terhesség. 
e Adagolás 

Átlagos napi adag 30 mg/ttkg 12 órás vagy 
24 órás interva!lumokban, ·lassan beadva. A napi 
maximális mennyiség 2 g. Egy kúra adagja 30 g 
{legfeljebb 40 g). Orális napi adagja 30 mg/ttkg, 
azaz 4-5 kapszula (1 ,6-2 g) két egyenlő részletben 
12 óránként. Egy kúra adagja 40-60 g. 
e Mellékhatás 

- gastrointestinalis rendszer: stomatitis, diar
rhoea, oesophagopharyngitis, hányinger, étvágyta
lanság, hányás, haemorrhagiák, 

- bőr: alopecia, dermatitis, {urticaria, pruritus) 
hyperpigmentatio, fényérzékenység; 

- szív~. érrendszer: mel!kasi fájdalom, myocar
dialis ischaemia, infarctus, coronaria-spasmus, 
EKG-elváltozások; 

- idegrendszer: cerebrális ataxia, neuriÍis- és 
neuropathia nervi optici; 

- egyéb: fokozott könnyszekréció, leukopenia, 
thrombocytopenia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő: 
- élővírus vakcinákkal. 
óvatosan adható együtt: 
- myelodepressiv hatású gyógyszerekkel. 

• Figyelmeztetés 
Csak a cytostaticus kemoterápiában jártas szak

orvos vagy felügyelete alatt álló személyzet végez
heti a kezelést. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges előzete
sen citostaticus kemoterápiával vagy sugárterápiá~ 
val kezelt betegek, csökkent vese- és májfunkció, 
rossz általános állapot, valamint időskorú betegek 
esetén. 

Nagy adagok alkalmazásakor súlyos haematoló
gia[ és gastrointestinalis mellékhatás léphetnek fel. 

A kezelés során hetente kétszer, a kezelés után 
2-3 hetes időközönként szükséges a vérkép eile~ 
nörzése. 

Vérképzőrendszeri károsodás esetén hetenként 
2-3 alkalommal 100-150 ml vértranszfúzió szüksé
ges, a kezelés után 1 héttel a vérképet ellenőrizni kell. 

Alkalmazása alatt a szo.ptatás megszakftandó. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

e Megjegyzés:++ Fb {injekció) V Sz (kapszula) 
• Törzskönyvi szám: K- 773 (injekció) 

K- 1001 {kapszula) 
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A triamcinolon erős glukokortikoid aktivitással 
rendelkező fiuorozott prednisolon származék. Loká
lis gyulladásgátló és antiallergiás hatású. 
e Hatóanyag , 

15 mg triamcinolon-acetonidum (15 g) lemosha
tó kenőcsben. 
e Javallat 

A krónikus és az akut ekzema valamennyi meg
jelenési formája, lokalizációra való tekintet nélküL 
Ana-genitalis pruritus. Neurodermatitis. Kantakt der
matitis az etiológiára való tekintet nélküL Pemphigus 
vulgaris, dermatitis herpetiformis Duhring. Erythema 
exsudativum multiforme. Erythematodes. Lichen 
ruber planus és verrucosus. Psoriasis vulgaris. 
Pityriasis rosea. Fényérzékenység: napégés, 
fényurticaria. Rovarcsípés. Pityriasis rubra pilaris. 
Granuloma anulare. Erythroderrnia exfoliativa 
(Ritter-kór), Leiner-betegség, otitis externa, balani
tisek, rtg-dermatitisek. 
e Ellenjavallat 

Szemészeti alkalmazás. Túlérzékenység vala
mely komponensei szemben. 
• Adagolás, alkalmazás 

A kenócsöt naponként 2-3-szor vékony réteg
ben a bórelváltozásra kenjük (naponta legfeljebb 
15 g kenócsöt) vagy occlusiv kötés formájában al
kalmazzuk {naponta legfeljebb 10 g kenőcsöt). 
e Mellékhatás 

A fellazult szarurétegen keresztül a kórokozók
elsősorban a gennykeltkők - jobban behatolnak. 
Így különféle pyodermák keletkezhetnek a kezelés 
folyamán, amelyek dezinficiens lemosásokkal ha
mar megszüntethetők. Sarjadzógombás folyamatok 
is előfordulhatnak. Az előbbi módszerek érvénye
sek a gyógyításra. Ritkán a zárt kötés alatt bevérzé
sek is jelentkezhetnek. Sokáig azonos területen al
kalmazva, különösen fiatal egyéneken, atrophia 
alakulhat ki. 
e Figyelmeztetés 

Arcra krőnikusan alkalmazni veszélyes! 
Gyermekeknek csak kivételesen alkalmazható! 
A kortikosteroidok általában teratagének kisérleti 

állatokon. Az erős glukokortikoidok dermális alkal
mazás mellett is teratogének. Mivel jól kontrollált 
hormon vizsgálatot gravidőkon nem végeztek, ezért 
terhes nőknek - különösen az első tíimesterben -
csak a veszély és a várható terápiás eredmény mér
legelésével lehet alkalmazni. Nagy testfelszínen és 
hosszantartó alkalmazás nem engedhető meg. 

Nem valószínű, hogy az anya által dermálisan 
alkalmazott glukokortikoid károsítaná az újszülöttet, 
ennek ellenére szoptató nők kezelésekor óvatosság 
szükséges. 



Eltartás: szobahómérsék!eten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyví szám: Tsz.: 3414 

FúGEFIELtabletta(1 tJOíi) •·· ... 

SCHERING PLOUG>IIESSEX CH EM IÉ .. · 

.. . . ATC kód' L02B_E01 

Hatóanyaga, a fiutamid nemsztereoid antiandro-
gen, acetanilid-származék. . 

Csökkenti a dihidrotesztoszteron intracellulans 
transzportját és/vagy kötődését a célszarv sejtmag-

jában. , , 
Gyorsan és egészében felszívódik, kivelasztasa 

főleg a vesén át történik. 
Kizárólag férfiak kezelésére szolgál. 

e Hatóanyag 
250 mg fiutamidum tabletténként 

e Javallat 
Manaterápiaként { orch iectomiá val kiegés~ítve vagy 

anélkül), ill. kombinációban adva LHRH-agon1stával, al
kalmas előrehaladott stádiumú prostatacarcinomás be
tegek kezelésére előzőleg kezeletlen, ill hormonkeze-
lésre nem, vagy rosszul reagáló esetekben. . 

B2-C2 (T2b-T4) stádiumú prostatacarc1noma 
kombinált kezelésének részeként a tumorvolumen 
csökkentése, kontrollálhatósága és a tünetmentes 
időszak meghosszabbítása. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 

• Adagolás 
Ajánlott adagja akár monoterápiaként, akár 

LHRH-agonistával kombinálva napi 3-szar 250 mg 
(3-szar 1 tabi.) 8 órás intervallumokban. LHRH-_ago
nistával kombinálva a kétszer adását vagy szlmul
tán kell kezdeni, vagy a Fugerel adása 24 órával 
előzze meg az LHRH-agonista adását. . . 

lrradiatiós kezelés előtt a Fugarel adásat 8 hettel 
kezdjük, és a gyógyszerelés! a radiotherápia alatt 
végig fnlytassuk. 
e Mellékhatás 

A leggyakrabban észlelt mallékhatás a gyneco
mastia és/vagy a mell fokozott érzékenység~, me
lyet galactorrhoea kísérhe!. ezek a mellékh~tasok _a 
kezelés felfüggesztésére vagy az adag csokkente
sére megszúnnek. 

Cardiovascularis tünetek ritkán jelentkeznek, 
dietil-stilbösztrololfal összehasonlítva, szignifikán
san ritkábban. 

Rit!,án észlelt további mellékh::!.tások: hasmenés, 
émelygés, hányás, étvágynövekedés, f~radé~o~y
ság, átmeneti májfunkciózavar és hepatitiS. A lt~1do 
csökkenése, anorexia, gyomorégés, gyomorfájda
lom, oedema, diffúz börvérzés, herpes zo~s~~r, .pru
ritus, lupus-szerű tünetek, székrekedés, feJfa]aS, za-

varas vizió, szomjúságérzés, mellkasi fájdalom, szo
rongás, depressio, álmatlanság, lymphoedema. 

Tartós kezelés esetén előfordulhat spermium
szám-csökkenés. 

LHRH-agonistával kombiriációban adva a leg
gyakrabban észlelt mell~khatások: hóh~llám, 
!ibidocsökkenés. impotencia, _émelygés, hanyás, 
hasmenés. 

(A hasmenés kivételével ezen mel\ékhatások is
mertek az LHRH-agonisták egyedüli alkalmazása 
során is.) 

Gynecomastia kombinációs kezelés során rit
kébban fordul elő. 

Kombináció során ritkán észlelhető még: 
an8.emia, leukocytopenia, anorexia, az injekció 

helyén irritatio, oedema, neuromuscularis tünetek, 
sárgaság, az urogenitalis traktusban jelentk~~ó tü
netek, a vérnyomás emelkedése, . központi l~eg
rendszeri tünetek, thrombocytopenia haemolyt1kus 
anaemia, macrocytás anaemia. methaem?gloni
naemia, photosensitivitas (erythema, ulcerat1o, bul
losus eruptio), vizelet szlnének megváltozása (zöl
des-sárga). 

Észleltek cholestatikUs sárgaságot, hepatikus 
encephalopathiát és hepatikus necrosist 

A májkárosodások általában reverzibilisek a ke
zelés felfüggesztése után, bár haláleseteket is jelen
tettek súlyos májkárosodás esetén. 

Alkalmazása során előfordult májenzim-emelke
dés, SUN-emelkedés és ritkán a Se-kreatinin szint 
emelkedése. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Véralvadásgátlóval (warfarin) adva a kezelés alatt 
a prothrombinidőt rendszeresen kell ellenóri~ni ~s ~ 
anticoagulans adagját az eredményekhez 1gaz1tanL 
(A prothrombinidő növekedése megfigyelhető). 
e Figyelmeztetés 

Időközönként májfunkciós vizsgálatok végzése 
szükséges. A máj károsodásának első jeiét észlelve 
(akár pruritus, sötét vizelet. perzisztáló anorexia, 
sárgaság, jobb oldali bordaív alatti fájdalom) labora
tóriurni vizsgálat elvégzése szükséges. 

Amennyiben májkárosodást bizonyítunk (hepatikus 
metastasis kizárása mellett), a Fugerel-kezelést felfüg
geszteni, vagy az adagot csökkenteni kell. . 

Eltartás: szabahőmérsékleten (száraz helyen, di
rekt fénytől és hótól védve). 
• Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1324 
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FúNGIZÖNEs() mg injekció 
infúziÓhoz (1 x) 

BRISTOL-MYERS SO!JIBB• 
ATC:í<6d:'J02AA01 

o Hatóanyag 
50 mg amphotericinum B porampullánként (Ol

dódás! elősegítő anyag 41 mg nátrium dezoxikolát 
ampullánként). 
e Javallat 

Elsősorban élesztő- és penészgombák okozta 
mycosisok. 

Szervi érintettséggel járó és szisztémás gomba
fertözésben - mindenekelótt candidiasis, crypto
coccosis, aspergillosis, coccidioidomycosis, histo
plasmosis, észak-amerikai blastomycosis, paracoc
cldioidomycosis {dél-amerikai blastomycosis)- pa
renterális adása javasolt. 

Az amfotericin B aerosolként a légútak gombás 
megbetegedései ben, valamint instillatio formájában 
pl. gombás cystitis esetén alkalmazható. 
• Ellenjavallat 

Ismert túlérzékenység az anamnesisben a ké
szítmény komponenseivel szemben. 

A máj-, illetve a veseműködés súlyos zavarai. 
Terhességben biztonságos alkalmazhatósága 

nem bizonyított, ezért adására csak az elöny/kocká
zat arány szigorú mérlegelésével kerülhet sor. 

Szaplató anyák esetében a szoptatás abbaha
gyása javasolt, mivel nem ismeretes, hogy a ható
anyag átjut-e az anyatejb.e. 
e Adagolás 

A törzsoldat koncentrációja: 5 mg amfotericin 
8/ml. 

Parenterafis kezelés szisztémás és szervi érin
tettségget járó mycosisokban. 

Mivel a hatóanyag iránti tolerancia egyénileg kü
lönböző, a parenteralis dózis! egyedileg kell megha
tározni. 

Célszerű a kezelést napi 0.1 mg/ttkg adaggal 
kezdeni és folyamatosan emelni az optimális vér
szint eléréséig. 

Egy másik alternatívát jelent kezdeti teszt-dózis 
alkalmazása (jóllehet vitatható, hogy ez a módszer 
mennyiben képes jelezni az esetleg fennálló intole
ranciát): 1 mg amfotericin B-t fel kell aidani 5%-os 
glükózoldatban és ezt 20-30 perc alatt kell beadni. 
Az infúzió adását követő 2-4 órán át a testhő
mérsékletet, pulzus!, légzésszámot és vérnyomást 
30 percenként kell regisztrálni. 

Súlyos, ·gyorsan progrediáló gombafertőzés 

fennállásakor, cardiovascularis szempontból stabil 
betegek esetében, amennyiben a teszt-dózist rela
tive jól tolerálták, 0,3 mg/tlkg intundálható 2-6 óra 
alatt Cardiovascularis betegségben szanvedöknek 

és azoknak, akiknél a teszt-dózis! követően jelentős 
mallékhatás jelentkezett, alacsonyabb dózis!, pl. 
O, 1 mg/ttkg-nt kell adni. 

Ezt követően a napi adag O, 1 mg/ttkg-ról fokoza
tosan napi 0,5-0, 7 mg/ttkg végsó dó zi sig emelhető. 

Mivel az amfotericin B igen lassan választódik ki, 
a nagyobb dózisú kezelésben részesülők a gyógy
szert másodnaponta is kaphatják. Súlyos b_~tegek
nek a napi dózis óvatosan (feltéve,· hog'y toxikus 
mallékhatás nem jelentkeznek) maximálisan napi 
1,0 mg/ttkg-ig, illetve alternálva (minden 2. napon) 
adott 1 ,5 mg/ttkg-ig emelhető. 

A napi adag semmilyen körüfmények között nem 
haladhatja meg az 1,5 mg(ttkg-ot. 

Az. infúziót lassan kell adni, azaz időtartama kb. 
6 ·óra legyen. A túl rövid idő alatt beadott infúzió 
hypotonia, hypokalaemia, arrhythmia és shock ki
alakulásának veszélyével járhat. 

Javuló állapot esetén az amfotericin B másod
naponta adható. 

A kezelés tartama a fertőzés típusától és súlyos
ságától függ. 

Gyermekgyógyászati adagolás 
Gyermekek eselén a kezelést igen kis adaggal 

kell kezdeni és a· dózist csak óvatosan szabad 
emelni. Célszerű 1-2 mg napi összdózis, tehát ke
vesebb, mint 0,25 mg/ttkg adása. 

Ez lassan,- feltéve, hogy súlyosabb me! lékhatás 
nem jelentkeznek - napi 0,25 mg/ttkg-ra növelhető. 
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Aerosofkezefés légúti mycosisokban 
Az amfotericín B légúti mycosisokban aerosol 

formájában adható. Az aerosol-oldat előállításához 
kizárólag amfotericin B használható. Ehhez a por
lasztó készülékbe 1-2 ml törzsoldatot {5-10 mg 
amfotericin B) kell tölteni és ezt a dózist valamely 
broncholyticum előzetes adása után naponta 2-szer 
inhalálni. Csak nyomáselven mOködő inhalátorok al
kalmazhatók! 

lnstiflatio cystitisben 
2 ml törzsoldatot {10 mg amfotericin B) 10-40 ml 

injekcióhoz való desztillált v'IZzel kell higítani. Az 
instilláló oldatot azonnal fel kell használni. 

Törzsoldat készítése 
Egy 50 mg-os amfotericin B porampulla tartal

mához 10 ml injekcióhoz való desztilláltvizet kell ad
ni. Az ampullát mindaddig erőteljesen kell rázni, míg 
az oldat tiszta nem lesz. A paranteralis kezeléshez 
előírt törzsoldatokat felhasználás előtt mindig frissen 
kell elkészíteni. Egyéb alkalmazási módok esetén a 
törzsoldat sötétben, szabahőmérsékleten 24 órán 
át hűtó'szekrényben egy hétig tartható el. 

Az infúziós oldat elkészítése 
Az amfotericin B törzsoldatot 5%-os glukózol

dattal kell hígítani {ennek pH értéke meg kell, hogy 
haladja a 4,2-t), úgy hogy az amfotericin B végső 
koncentrációja O,Q1-max. O, 1 mg/ml legyer., azaz 
1 ml törzsoldathoz legkevesebb 50 ml glukózoldat 
hozzáadása szükséges. 



A glukózoldatok pH értéke rendszerint 4,2 felett 
van, ettől eltérő esetben foszfátpufferrel kell ezt az 
értéket beállítani. 

Amennyiben az infúziós szerelék szúrővel van 
ellátva, annak pórusátmérője nem lehet kisebb, mint 
1 mikrométer, annak érdekében, hogy a kolloidális 
amfotericin B oldat azon teljes egészében át tudjon 
folyni. 
o Mellékhatás 

Elsősorban parenteralis alkalmazás esetén je
lentkeznek. Gyakori me!lékhatások: 

Szisztémás: láz (esetenként hidegrázás kísére
tében, 15-20 perccel az infúzió elindítása után), 
rossz általános közérzet, súlycsökkenés. 

Gyomor-bél rendszer: étvágytalanság, hányin
ger, hányás, hasmenés, emésztési zavarok, felhasi 
görcsök. 

Vérkép: a vörösvértestek számának csökkenése 
(normochrom, normocytás anaemia). 

Lokális mellékhatások: fájdalom az infúzió be
adásának helyén phlebitis, illetve thrombophlebitis 
kíséretében vagy anélkül. 

Vázizomzat: generalizált fájdalom, izom, illetve 
izületi fájdalmak. 

Neurológiai: fejfájás. 
Vese: vesemúködési zavarok, hypokalaemia, 

emelkedett karbamid-nitrogén (azotaemia), csök
kent vizeletkoncentráció, renalis tubularis acidosis, 
nephrocalcinosis, emelkedett szérum kreatinin érté
kek. A terápia megszakitását követően a paraméte
rek rendszerint javulnak, azonban kOlönösen olyan 
betegek esetében, akik amfotericin B-ból magas 
kumulativ dózist - azaz 5 g feletti adagot - kaptak, 
vagy akiknél más nephrotoxikus szer adására is sor 
került, tartós vesekárosodás is bekövetkezhet Az 
amfotericin B adását megelőzően bevitt folyadék 
és/vagy nátrium-klorid segítségével egyes esetek
ben a nephrotoxicitás csökkenthető. 

Ritka mellékhatások 
Szisztémás: kipirulás, forróságérzés (flush). 
Cardiovascularis: asystolia, arrhythmiák, pl.: 

kamrafibrillatio, magas, illetve alacsony vérnyomás, 
shock, akut szívelégtelenség. 

Bór: kiütés, főleg macula-papulasus exan
thaema, bőrviszketés. 

Gyomor-bél rendszer: eltérések a májfunkciós 
értékekben, sárgaság, akut májelégtelenség, 
haemorrhagiás gastroenteritis, melaena. 

Vér és vérképzés: véralvadási zavarok, vérkép
változás, pl. thrombocytopenia, leukopenia, illetve 
leukocytosis, eosinophilia. 

Neurológiai: halláscsökkenés, fülcsengés, átme
neti szédülés, homályos látás, diplopia, perifériás 
neuropathia, görcsök és más neurológiai zavarok. 
Teljestest besugárzás! követően néhány esetben 
leukoencephalopathia előfordulhat. 

Tüdő: dyspnoe, bronchospasmus, tüdőoedema 
(nem cardialis eredetű). , 
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Vese: hypomagnesiaemia, hyper- illetve 
hypokalaemia, akut veseelégtelenség, polyuria, 
oliguria. 

Túlérzékenység: anaphylaxiás és más allergiás 
reakciók, pl.: allergiás alveolitis. 
• Gyógysze"rkölcsönhatás 

- Tumorellenes gyógyszerekkel pl.: mustárnitro
gén együtt adva ezek fokozhatják a vesekárosftó, 
bronchospasmust. illetve hypotoniát okozó hatást, 
ezért csak rendkívüli óvatossággal adhaták egyide
jűleg. 

- Kortikoszterodokkal és ACTH-val együttadva 
ezek súlyosbíthatják az amfotericin B okozta 
hypokalaemiát. Kortikoszteroidok csak kis dózisban és 
csak akkor adhatók, ha a mellékhatás enyhítése a cél. 

~ Diureticumok vesekárosodás fellépésének va
lószínúségét növelhetik és a hypokalaemiát fokoz
hatják. 

- Digitalis glükozidok, vázizom-relaxansok és 
antiarrhythmiás gyógyszerek hatása, ilietve toxicitá
sa a hypokalaemia révén fokozódhat. 

- Flucitozinnal kombinálva klinikailag jelentős 
szinergizmus tapasztalható. 

- Nephrotoxikus gyó"gyszerek, pl.: a cisplatin, 
pentamidin, aminoglikozidok, ciklosporinok vagy 
flucitozin egyidejű adásakor óvatosan kell eljárni, 
mivel vesekárosító hatásuk fokozódhat. (Egyidejű 

flucitozin terápia esetén a flucitozin plazmakoncent
rációja a csökkenő renalis kiválasztás következ
tében megnövekedhet). 

- Ha az amfotericin B infúzió alatt vagy röviddel 
előtte leukocyta transzfűzióra került sor, egyes 
esetekben akut puJmanalis szövődményeket figyel
tek meg, ezért ezeket az infuziókat minél nagyobb 
idókülönbséggel kell adni és a légzési paramétere
ket ellenőrizni kell. A faszkarnat és a ganciklovir fo
kozhatják a haematológiai (leukopenia, thrombocy
topenia) és renalis mellékhatás mértékét. 
• Figyelmeztetés 

Amfotericin B adására elsősorban súlyos - lehe
tóség szerint csak az életet veszélyeztető - gomba
fertőzés esetén kerüljön sor. A kezelés során a vese
és májfunkció, a szérum elektrolitok (különösen a 
magnézium és kálium), valamint a vérkép (csontve
lő) ellenőrzését rendszeresen el kell végezni, hogy 
szükség esetén az alkalmazott dózist módosftani le
hessen. A szérum kreatinin értéke ne haladja meg a 
3 mg/1 00 ml-t (265 !lmol/1-t), a karbamid-nitrogén 
pedig a 40 mg/100 ml-t (14 !lmol/1-t). Magasabb 
szintek esetén a gyógyszer adását fel kell függesz
teni, illetve csökkenteni kell a dózis! mindaddig, mfg 
a vesefunkciók javulása be nem következik. 

Egyes betegek az amfoterici n B infúzió! jól tűrik. 
ugyan, a legtöbb esetben azonban a terápiás dózis
tartományban intolerancia jelenségek lépnek fel. A 
mellékhatás súlyosságától függően bizonyos körűl
mények között a kezelést átmenetileg vagy végleg 
abba kell hagyni. 

A tolerancia lázcsillapítók {pl. B.cetilszalicilsav, 
paracetamol}, antihistaminok, valamint antiemeti
kumok adásával javítható. Az amfotericin B infúziót 
másodnaponta adva csökkenhet az étvágytalanság 
és a phlebitisek előfordulási gyakorisága. Az infúzió 
előtt vagy aiQ.tt adott kis dózisú kortikoszteroidok 
mérsékelhetik a lázas reakciókat. 

A szteroid dózisát és alkalmazásának időtarta
mát azonban a minimálisra kell csökkenteni az eset
leges gyógyszerkölcsönhatás miatt. (Lásd Gyógy
szerkölcsönhatás). 

Heparin (1000 E/infúzió), a vénapunctio helyé
nek váltogatása és kisméretű vénás kanülők lehetó
ség szerinti alkalmazása csökkenthetik a throm
bophlebitis gyakoriságát. 

Az amfotericin B kicsapódásának elkerülésére 
csak az előírt oldószerek alkalmazhatók. Nem hasz
nálhaták pl. izotóniás natrium klorid-oldat és más 
elektrolitot tartalmazó oldatok. Zavaros oldatot ki kell 
dobni. A törzsoldatot a puffer- és infúziós oldatot 
aszeptikus k.örülmények közölt kell elkészíteni, mivel 
a gyógyszer sem tartósítószer!, sem bakteriosz
tatikus adaléket nem tartalmaz. 

Az iv. infúzió céljára készített amfotericin B olda
tokat (0,1 mg amfotericin B/ml vagy ez alatt) az el
készítés után azonnal fel kell használni. Az oldatokat 
a beadás során nem kell a fénytől védeni. 

A kezelés időtartama 
A fertőzés típusától és súlyosságától függ. Az 

eddigi klinikai tapasztalatok szerint általában csak 
4-8 hét után következik be jelentős javulás. Eseten
ként 6-12 hetes, vagy még hosszabb kezelésre is 
szükség lehet. 

Eltartás: 2-8°C között, fénytól védve. 
a Megjegyzés: + + Fb 
o Törzskönyvi szám: K- 385 

FURAGIN tabletta (30x) 
.·. 

MEDEXPORT ATC kód:- G04A C09 , 

• Hatóanyag 
50 mg nitrofurantoinum tablettánként. 

e Javallat 
Akut és krónikus pyelonephritis, cystitis, prosta

titis, uretritis, valamint az urogenitális rendszer post
operatív védelme. 
o Ellenjavallat 

Nitrofurántúlérzékenység, vesekárosodás, a 
gyomor és a bél káros elváltozása, diabetes. 
e Adagolás 

A fertözés mértékétől és a vesék általános álla
potától fügQően szokásos adagja felnőtteknek napi 
300-600 mg (3-4 tabi. naponta 2-3-szor), étkezés 
után, 7-10 napon keresztül. A kezelést, ha szüksé
ges, 10-15 napos szünet közbeiktatása után meg 
lehet ismételni. 
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• Mellékhatás 
Ritkán hányinger, hányás és allergiás urticaria. 

Bóséges folyadékfogyasztással, B-vitaminok és 
antihisztaminkészitmények adásával ezek általában 
megszüntethetók. Ha így sem csökkennek, a Fura
gin-kezelést fel kell függeszteni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
o Törzskönyvi szám: K- 1062 

FURÖSEMií:Íirijekc'i~(sx'i2:ríii{, .•.. ,,.,,. 
25J(2ml;50x2ml) .. ,., .• ,..... / < ·'' 

· F'UROSEMIP 4o m'g<tabl~lf~'{z'qj<)y'··· 
;cHJNOIN: :_ ---'-::\;-; <"AztG;k~:~éc\>í(;;:X~~,E' 

A furosemid ún. "kacs~ (vagy csúcshatásúl -
diureticum, a distalis tubulusokban fejti ki hatását a 
nátrium és klorid ionok reabszorpciójának gátlásá
val a Henie-kacs felszálló szárán a kortikális és 
medulláris széles szakaszon. Hatása független a 
sav-bázis egyensúlytól. Alacsony glomerulus filtrá
ció esetén is rendkívül hatékony, ezért alkalmas kró
nikus veseelégtelenségben a vizeletkiválasztás fo
kozására. Gátolja a kálium reabszorbcióját is, ezért 
alkalmazása során a fokozott káliumveszteséget pó
tolni kell. 

Rendkfvül jól szívódik fel a gyomor-bélrendszer
ból. Orális adagolás során a diuresis fél órán belül 
jelentkezik, hatása 6-8 órán át tart. Intravénás ada
golás 5 percen belül diuresist okoz, maximális 
diuresis fél órán belül jelentkezik, a diuretikus hatás 
kb. 2 órán át tart. 

A vérben fehérjékhez (főleg albuminok.hoz) kö
tődve kering. A furosemid felezési ideje kb. 2 óra, 
glomerulus filtrációval és és tubuláris szekrécióval 
gyorsan kiválsztódik. 
a Hatóanyag 

20 mg furosemidum (2 ml) ampullánként, 40 mg 
furosemidum tabletténként 
• Javallat 

Szív, máj, vese és egyéb eredetü oedema, tüdő
és agyoedema, terhességi toxaemia, enyhe vagy 
mérsékelt hypertonia (enyhébb esetben önmagá
ban is vagy más antihypertensiv szarekkel kombi
nálva). Nagy adag ban akut és krónikus veseelégte
lenség, oliguria kezelése. Barbiturátmérgezés. 
e EU.enjavallat 

Elektrolitvesztéses állapot, cirrhosishoz társult 
praecomatosus állapot, coma hepaticum, hepato
vagy nephrotoxikus anyagokkal történő mérgezés
hez társuló veseelégtelenség. A gyógyszer és egyéb 
szulfonamidok iránti túlérzékenység. Szoptatás. 
e Adagolás 

Tabletta: Az adagolás beállítása egyéni megíté
lést és gondos ellenőrzést igényel. 



Oiureticumként: Szakésos kezdő egyszeri adag
ja felnőtteknek: 20-BO mg (%-2 tabletta). A 
diuretikus hatás általában gyorsan következik be. 
Ha szükséges, ugyanakkora dózis (20-80 mg) ad
ható 6-8 órával később. Az adag 20--40 mg-mal 
(Yr1 tabletta) növelhető. Az így megemelt adagot is 
csak 6-8 óránként lehet adni az előző adag bevéte
le után, amíg a kívánt diuretikus hatást elérik. A ma
ximális adag 600 mg/nap (15 tabletta). 

Krónikus veseelégtelenségben a kezdő adag ál
talában 240 mg {6 tabletta). Ha nincs kielégitő 

diuresis, az adag 4-6 óránként 240 mg-ma! emelhe
tő, legfeljebb 2000 mg (50 tabletta) maximális ada
gig. 

Gyermekeknek per os adagja az életkortól és a 
testtömegtól függóen 1-3 mg/ttkg naponta. 

Antihypertensivumként: Napi szokásos adagja 
80 mg (2 tabletta), amelyet két részletben el
osztva kell bevenni. Szakésos egyszeri adagja 
40 mg {1 tabletta). Későbbiekben a beteg reagálá
sától függóen kell beállítani az adagot. Ha nem ki
elégítő a hatás, akkor a Furosemid kezelést ki kell 
egészíteni egyéb antihypertensiv szerrel. A kombi
nált kezelés megkezdése előtt a nagyfokú vérnyo
másesés megelőzésére csökkentsük le a korábban 
adott antihypertensivum dózisát legalább 50%-kal. 
Injekció: 

Intravénásan akkor adandó, amikor azonnal ha
tásos diuresis szükséges, ill. orális adása nem le
hetséges. Az iv. in j-t lassan kell beadni! 

Szokásos kezdő adagja felnőtteknek 1-2 amp. 
(20-40 mg) iv., mely szükség esetén, általában leg
hamarabb 2 óra múlva megismételhető. lntramus
cularisan hasonló adagban adható. Akut és króni
kus veseelégtelenségben az oliguria kezelésére iv. 
infúzióban javallt. 

Ajánlott kezdő adagja 240 mg (12 amp.) fizioló
giás só- vagy Ringer-oldattal 250 ml-re hígítva, 
4 mg/perc (kb. 80 csepp/perc) sebességgel, tehát 
1 órás infúzióban. Ha az infúzió befejezése után 
l óra alatt nincs kielégitő diuresis (40-50 ml/óra), 
500 mg adható megfelelő hígítású infúzióban. Ha ez 
sem elégséges, az infúzió befejezése után 1 óráve.l 
1000 mg, minimálisan 4 órás infúzióban. Az infúzió 
nem haladhatja meg a 4 mg/perc sebességet! 

Ha a maximális (1000 mg) mennyiségű infúzió 
hatástalan, dialysis szükséges. A hatásos adag 
24 óránként megismételhető vagy per os adásra le
het áttérni (500 mg per os adva megközelítőleg 
250 mg infúziós adaggal egyenértékű). 

Gyermekek parenterálls adagja 0,5-1 ,O mg/ttkg. 
Injekcióban csak akkor adjuk, ha elkerülhetetlen, és 
mielőbb orális adásra kell áttérni. 
e Mellékhatás 

Emelygés, hányás, hasmenés, emésztési zava
rok, rossz közérzet, látászavar, fülzúgás, átmeneti 
süketség (ez utóbbi különösen nagy parenterálls 
adagok ajánlottnál gyorsabb beadásakor), izeni-
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görcs, parae3thesia, orthostaticus hypotensio, panc~ 
reatitis, májl;árosodás, fényérzékenység. Az erős 
diuresist néha szédülés, levertség, izomgyengeség, 
szomjúság és gyakori vizelési inger is követheti. Rit
kán allergiás reakciók jelentkezhetnek, pL bórkiGtés, 
csontveló-károSodás {anaemia, leukocytopenia, 
thrombocytopenia), ilyenkor a kezelést abba kell 
hagyni. 

Külónösen nagy adagok, ill. tartós adagolás 
eselén az elektrolit- és folyadékegyensúly zavará
val, elsősorban hypokalaemiával kell számolni, a 
nátriumkiválasztással arányosan fokozódik a kalci
um-és magnéziumürítés is. 

Mint szulfonamid típusú diureticum hyper
urikaemiát okozhat, köszvényes rohamot provokál
hat. csökkentheti a glukóztoleranciát, rejtett cukor
betegséget manifesztálhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

EgyOttadása kerO/endó: 
- lítiumsókkal (a Li-szint a toxikusig emelkedhet); 
- cefalosporinokkal (nephrotoxicitásuk fokozód-

hat); 
- aminoglikozidokkal (oto- és nephroloxicitásuk 

fokozódhat). 
óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentökkel (hatásukat fokozhat

ja, adagjuk módosítására lehet szükség); 
- szívglikozidokkal (toxicitásuk hypokalae

miában fokozódik); 
- orális antidiabeticumokkal {hatásukat csök

kentheti, hyperglycae~ia veszélye); 
- kortikoszteroidokkak (a K-vesztés bkozódik); 
- nem depolarizáló izomrelaxánsokkal {hatásu-

kat fokozhatja); 
- indometacinnal {az csökkentheti a diuretikus 

és vérnyomáscsökkentő hatást); 
- szalicilátokkal (főleg nagyobb adagban intoxi

kádós tüneteket okozhatnak). 
• Figyelmeztetés 

különösen nagy adagok és tartós alkalmazás 
eselén a szérumelektrolitok rendszeresen eltenőri

zendók. Célszerű aK-gazdag étrend (gyümölcs, fő
zelék), szükség esetén gyógyszeres K-pótlás. 

A shockos állapotú beteg vérnyomását és a ke
ringó vértérfogatot a beadás előtt normalizélni kell. 

A terhesség első kétharmadában csak indokolt 
esetben, a kezelés hasznának és kockázatának 
gondos mérlegelésével adható. Kerülendő adása 
szoptatás alatt, mivel a lactatiot gátolhatja és átjut 
az anyatejbe. 

Óvatosan adható prostata-hypertrophiában, vi
zeletürítési nehézség esetén, mivel akut retentiót 
idézhet elő. elsősorban idős betegekben az 
excesszív diuresis dehydratiós keringési zavart 
okozhat, esetleg thrombosissal és embóliával. Tar
tós adásakor manifeszt és látens diabetesben a 
szénhidrát-anyagcserét rendszeresen ellenőrizni 

kell, szükség lehet az inzulinadag növelésére. Foko-

zettan figyelemmel kell kísérni a beteget húgysav
anyagcsere zavar esetén. 

A malignus hypertonia egyes esetei sóvesztés
sel járnak, ilyenkor az erőteljes diuretikus kezelés 
ártalmas lehet. Ascitessei járó májcirrhosisban a fo
lyadék- és elektrolitegyensúly akul változása coma 
hepaticumot válthat ki, ezért fokozott ellenőrzés 
szükséges. 

Orthostatikus hypotensiet okozó hatását az alko
hol, barbiturátok, diazepam fokozhatják. 

Túladagolás esetén az excessív diuresis követ
keztében dehydratio és elektrolitvesztés lép fel. A 
kezelés célja a folyadékpótlás és az elektrolit 
egyensúly korrigálása. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

A Furosemid infúzió pH-ja gyengén alkalikus 
vagy neutrális legyen. Savas oldatból a hatóanyag 
kiválhat Az infúzióban, illetve Furosemid injekciót 
tartalmazó fecskendőben más gyógyszer nem ad
ható. 

Eltartás: 25 °C alatti hőmérsékleten, fénytól 
védve. 
• Megjegyzés:+ V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3371 (injekció) 

Tsz.: 3372 {tabletta) 

FURDSEMID PHARMA\IJT 
41l·mg tabletta '5ílx). 

PHARMAVIT 'ATC:;'C:03CtA01 

A Furosemid erős hatású vízhajtó, mely a disz
talis tubulusokban, valamint a Henle kacsban gátol
ja a natrium és klór reszorpció!. Gátolja a kálium 
reszorpció! is ezért alkalmazása során a fokozott ká
lium veszteséget pótolni kell. A disztalis tubulusokra 
kifejtett hatása független a karbo-anhidrázgátlók és 
az aideszteron hatásától. 

A hatás fellépte bevételt követően 30-60 perc 
múlva várható, tartama kb.6 óra. 

Bevételét követően gyorsan felszívódik. A plaz
mában mért féléletideje 1-2 óra. 

50-70%-a változatlan formában, glomerularis 
filtráció és tubuláris szekréció által választódik ki a 
vesén keresztűl, a maradék széklettel ürüL 
e Hatóanyag 

40 mg furosemid tablettán ként. 
• Javallat 

Szív, máj, vese és egyéb eredetű oedema, tüdő
és agyoedema, enyhe- vagy mérsékelt hypertonia 
{enyhébb esetben önmagában is, vagy más antihy
pertensiv szerekkel kombinálva). Nagy adagban 
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akut és krónikus veseelégtelenség, oliguria keze
lése. 

Barbiturátmérgezés. 
e Ellenjavallat 

- ismert furosemid és egyéb szulfonamidok irán-
ti túlérzékenység; 

- elektrolitvesztéses állapot; 
- digitális túladagolás; 
- cirrhózishoz társuló praecomatosus állapot, 

coma hepaticum; 
- hepato- vagy nefrotoxikus anyagokkal történt 

mérgezéshez társuló veseelégtelenség. 
A terhesség során csak igen indokolt esetben 

(terhességi toxaemia), a haszon kockázat alapos 
mérlegelése után adható, (uteroplacentaris keringés 
csökkentésével a magzati növekedést befolyásolja). 

Kerülendő adása szoptatás alatt, mivel a laktáci
ól gátolhatja és átmegy az anyatejbe. 
e Adagolás 

A tablettékat szétrágás nélkül, kevés folyadék
kal, étkezés közben kell bevenni. 

Oedemák esetén: az adagot egyénileg kell 
meghatározni. Felnőttek számára a szokásos napi 
adag 20-40 mg (\t,:--1 tabletta), vagy másnaponta 
40 mg, melyet legcélszerűbb reggel bevenni. 
Amennyiben 40 mg-mal megfelelő diuresis nem 
érhető el, 6-8 órás időközökben a dózis további 40 
mg-mal emelhető, míg a kívánt hatás fellép. Az így 
meghatározott dózis adandó a továbbiakban na· 
ponta 1, ill. 2 alkalommal. A maximális adag 600 
mg/nap. Kivételesen, krónikus veseelégtelenség
ben nagyobb adagban való alkalmazása is megkí
sérelhető (lásd alább). 

Az oedemák lecsapolásának leghatásosabb és 
legkíméletesebb módja az intermittáló kezelés: 
vagy minden második nap, vagy minden héten 2-4 
egymást követő napon. Hypertonia kezelésekor az 
adagot egyénileg kell megválasztani, és a· terépiá
san hatékony minimá!is dózist kell alkalmazni. Hy
pertonia kezelésre napi 40-80 mg {2xYz, ill. 2x1 tab
letta) furosemid alkalmazása javasolt. A furosemid 
használható önállóan, vagy más antihypertenziv 
szerakkel kombináltan. Más antihipertensiv gyógy
szerekkel kombináltan adva a kiegészítő szerek dó
zisát legalább 50%-kal csökkenteni kell. 

Krónikus veseelégtelenségben azt a legkisebb 
mennyiségú furasemidet kell adni, amennyi elég 
a forszírozott díuresishez. Napi 3 tablettánál töb
bet általában nem érdemes adni. GYermekek per 
os adagja az életkortól és testtömegtól függően 
1-3 mg/ttkg naponta. 
o Melléktatás 

Émelygés, hányás, hasmenés, emésztési zava
rok, rossz közérzet, látászavar, fülzúgás, átmeneti 
süketség, izomgörcs, paresthesia, ortosztatikus 
hypotensio, pancreatitis, májkárosodás, fényérzé
kenység. Az erős diuresist néha szédülés, levert
ség, izomgyengeség, szomjúság és gyakori vizelé-



si inger is követheti. Ritkán allergiás reakciók is je
lentkezhetnek, pl. bórkiűtés, csontvelő károsodás 
(anemía, leukocitopenia, trombocitopenia); ilyenkor 
a kezelést abba kell hagyni. 

Kúlönösen nagy adagok, ill. tartós kezelés során 
-a szokásos adagolás mellett is- az elektrolit és fo
lyadékegyensúly zavarával, elsősorban hipokalae
miával kell számolni; a nátriumkiválasztással ará
nyosan fokozódik a kalcium és magneziumürítés is. 
Mint szulfonamid típusú diuretikum hyperurikaemiát 
okozhat, köszvényes rohamot provokálhat. csök
kentheti a glukoztoleranciát, rejtett cukorbetegséget 
manifesztálhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- litiumsókkal ( a litium - szint a toxikusig emel

kedhet); 
- cefalosporinokkal (nefrotoxicitásuk fokozódhat); 
- aminoglikozidokkal {oto-és nefrotoxicitásuk fo-

kozódhat). 
óvatosan adható: 
-ACE -gátlókkal, vérnyomásesés veszélye miatt; 
- vérnyomáscsökkentókkel (hatásukat fokozhat-

ja, adagjuk módosítására !ehet szükség); 
- szívglikozidokkal (toxicitásuk hipokalémiában 

fokozódhat); 
- orális antidiabeticumokkal (hatásukat csök

kentheti, hiperglikémia veszélye); 
- kortikoszteroidokkal {aK-vesztés fokozódhat); 

nemszteroid antireumatikumokkal (pl. 
indometacin), csökkenthetik a diuretikus és vérnyo
máscsökkentő hatást; 

-szal icilátokkal (a furosemid hatása csökkenhet 
és a szalicilátok mellékhatásai felerősödhetnek, fő
leg nagyobb adagban intoxikációs tüneteket okoz
hatnak); 

- nem- depolarizáló izomrelaxánsokkal (hatásu
kat fokozhatja); 

- amiodaronnal, hashajtókkal, parenterális 
amphotericin B-vel (felerősödő hypokalaemia ill. 
elektrolitvesztés miatt); 

- antikoagulánsokkal (alvadásgátfó hatásuk 
csökken, szűkség eselén a dózis módosítandó); 

- fenotiazinnal és szulfonamidokkal (fényérzé
kenység lehetséges); 

- klorálhidráttal (összeférhetetlenségi reakció. 
léphet fel, izzadás, nyugtalanság, vérnyomásesés 
kiséretében); 

- mannitallal (akut veseelégtelenség lehet); 
- theophylinnel (adott es€tben a theophyllin 

adagját csökkenteni kell); 
- clofibráttal (fokozza a Furosemid hatását); 
- cisplatinnal (emelkedett oto- és nephrotoxi-

citása). 
• Figyelmeztetés 

Különösen nagy adagok és tartós alkalmazás 
esetén a szérumelektrolitok rendszeresen ellenóri
zendók. Célszerű K-gazdag étrend (gyümölcs, fő
zelék), szükség eselén gyógyszeres K-pótlás. 
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A shockos állapotú beteg vérnyomását és a vér
térfogatot a beadás előtt normalizálni kell. óvatosan 
adható prosztatahipertrófiában, vizeletűritési nehéz
ség esetén, mivel akut retenció! idézhet elő. elsó
sor-ban idős betegekben az excessziv diuresis 
dehidratiós keringési zavart okozhat, esetleg throm
bosissal és emboliával. Tartós adásakor manifeszt 
és latens diabetesben a szénhidrát anyagcserét 
rendszeresen ellenórizni kell, szükség lehet az inzu
linadag növelésére. Fokozottan figyelni kell a bete
get húgysav anyagcserezavar esetében. A 
malignus hypertonia egyes esetei sóvesztéssel jár
nak, ilyenkor az erőteljes diuretikus kezelés ártal
mas lehet 

Ascitesszel járó májcirrózisban a folyadék- és 
elektrolitegyensúly akut változása coma hepaticu
mot válthat ki, ezért fokozott ellenőrzés szOkséges. 
Orthostatikus hypotensiót okozó hatását az alkohol, 
a barbiturátok, diazepam fokozhatja. 

Furasemidet szedő betegeknél ACE-gátló keze
lés megkezdése előtt 2--3 nappal a furosemid terá
piát abba kell hagyni, vagy legalábbis az adagot 
csökkenteni kell. Az ACE-gátló adagolását a legala
csonyabb dózisban kell kezdeni, hogy hypotoniás 
rosszullét ne forduljon elő. 

Aminoglikozidokkal történő együttadása kerü
lendó, amennyiben ez a kombináció mégis szük
séges, szeros hallás-és egyensúlykontroll, bő 

folyadékbevitel, a vesemúködés szükséges. Az 
ant!biotikum plazmaszintjét monitorozni kell. 

A cefalosporinokkal történő kombináció lehetó
leg kerülendO. Ha mégis szükséges, az újabb 
cefalosporin származékok alkalmazandók. A vese
múködést ellenőrizni kell. 

Parenterális amphotericin B-vel való kombináció
ja kerülendó, mivel -elsősorban beszűkül! Vesefunk
ciónál - az oto- és nefrotoxicitás veszélye fokozott. 

Litiummal való együttadása lehetőleg kerülendó. 
Amennyiben az együttadás feltétlen szükséges, a 
Jitiumszintet ellenőrizni, és a lilium adagját ennek 
megfelelóen módosítani kell. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

/lz intenzív napsugárzást kerülni kell. 
Túladagolás tünetei: dehydratió, megnövekedett 

tromboziskészség, elektrolitzavarok, vérnyomás
esés egészen a volumenhiányos_shockig. 

Kezelése: vérnyomás és elektrolitkontroll, adott 
esetben a folyadék és elektrolit veszteség pótlása. 

A haemodialysis nem gyorsítja meg a Furasem id 
kiválasztását. 

Eltartás: 25 °C fok alatti hőmérsékleten, fénytól 
védve, az eredeti csomagolásban. 
• Megjegyzés:+ V 
• Törzskönyvi szám: 3822 

d'Al.Af.itAsE~oi-(25.·9)··.····· 

Aspergilius speciesból kivont 13-galaktozidázt 
tartalmazó enzimkészítmény, dextrinnel hígítva. 
e Hatóanyag 

6,25 g 13-galactosidasum (25 g-os) üvegenként 
e Javallat 

- primer laktózintolerancia 
- primer laktózmalabszorpció 
- szekunder laktóz intolerancia {akut, ill. króni-

kus enteritisek utáni állapotok, diarrhoeák) 
- szekunder laktóz-malabszorpció megelőzése 

{monoszimptómás diarrhoea, acut dyspepsia, gas
trectomia és bélresactio utáni állapotok) 

- koraszúlőttek "fiziológiásfi erjedésas dyspep
siája. 
o Adagolás 

Felnőtteknek: az elfogyasztott tej, ill. tejtermék 
mennyiségétól függően változó. Egy lesimított mok
káskanál kb. 500 mg készítményt tartalmaz, ez a 
mennyiség 100 ml tej laktóz tartalmának (5 g) elban
tására alkalmas. 

Csecsemőknek és kisgyermekeknek: Anyatej
táplálás esetén: az egyszerre szapatt tejmennyiség 
100ml-éhez egy lesimított mokkáskanálnyi szüksé
ges, melyet kevés langyos tejben oldva, szapiatás 
közben kell beadni. ' 

Tápszeres táplálás esetén: az anyatejpótló táp
szerekból az egyszeri étkezéskor elkészített, megfe
lelő hőmérsékletűre lehűtött tápszeroldatban - fi
gyelembe véve a tápszerek laktóztartalmát- a kö
vetkező mennyiségű GalantaSa port kell elkeverni: 

100 ml tápszeroldat elkészítéséhez szükséges 
3 adagolókanálnyi tápszerporhoz általában 1 mok
káskanál Galantase. 

Feles tej, kétharmados tej, háromnegyedes tej 
elkészftésekor: 100 ml feles tejhez Y2 lesimított mok
káskanál, 100 ml kétharmados és 100 ml háromne
gyedes tejhez 1 lesimított ·makkáskanál Galantase 
port kell a hlgításhoz használt langyos vízben elke
verni. 

Szondatáplálás a szondatáp laktóztartalma 
1 0%-ának megfelelő mennyiségű Galantase port 
kell langyos vízben elkeverni. 
e Mellékhatás 

Émelygés, hányinger, hányás. 
e Figyelmeztetés 

50 oc meg nem haladó hőmérsékletű folyadék
ban {víz, tea, tej) szabad elkeverni, mert magasabb 
hőmérsékleten az enzim inaktiválódik. Az oldat nem 
tárolható. 

G 
Eltartás: A por hideg helyen (hűtőszekrényben) 

tartandó. 
e Megjegyzés: + v 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3607 

A gentamicin széles spektrumú baktericid hatású 
aminogliküzid, mely a nativ kollagén szivacsból foko
zatosan szabadul feJ és magas lokális koncentrációt 
ér el a szisztémás kezelés esetleges mellékhatásai 
nélkül. A Jegmagasabb lokális kancentráció az első 
postoperativ napokban mérhetó, a csontszövetben 
még a 20. postoperatív napon is kimutatható. A szé
rumkoncentráció jóval a szisztémás kezelés mértéke 
alatt marad. A gentamicin a vese útján választódik ki 
(a vizeletben még 1 O nappal a kezelés megkezdése 
után is kimutatható). Aszivacs strukturája stabilizálja 
a sebcoagulumot, serkenti a granuláció! és az 
epithelisatiot. A kollagén idővel teljesen felszívódik. 
o Hatóanyag 

130 mg gentamicinium sulfuricum szivacsonként. 
e Javallat 

Csont, csontvelő és kötőszöveti fertőzések loká
lis kezelése és prophylaxisa sebészi beavatkozások 
során. Lokális vérzéscsillapitás (fibrin ragasztó), se
bek fedése, szövethiányok pótlása. 
e Ellenjavallat 

Gentamicin túlérzékenység, fehérje allergia. 
Terhesség (ototoxicitás következtében esetle

ges magzati károsodás). 
• Adagolás 

1-3 szivacs 50 ttkg-íg, Jegfeljebb 5 szivacs 
50 ttkg felett. 
e Figyelmeztetés 

Annak ellenére, hogy a várható gemtamicin szé
rumkoncentráció alacsony, beszűkül! vesefunkciójú 
betegeknél, kOlönösen kiegészítő szisztémás antibi
otikum kezelés eselén a lokálisan adott gentamicin 
mennyiségét is figyelembe kell venni. 

Akut immunológiai betegségek esetén óvatosan 
kell alkalmazni. 

A szivacs steril, ezért a tasak felnyitása után 
azonnal használandó. A belső csomagolás felnyitá
sa után a készfirnény újra nem sterilezhetó. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V Sz 
8 Törzskönyvi szám: K- 1364 

525 



GAR~~dNE sz~ ln' és fÜI~sepp•• ••.••. 
(5m1J ... ·..... .. ATGkód$03C.A19. 

GARP,SQNE szemkenőcs.(5 g) . 

sCH-ER-íN_G;PtöUNG!~SS_~~-CH'E~ú~ 
ÁTC:'i<~d:'-'SCHc'~Ád5 

A készítményben lévő széles spektrumú 
aminoglikozid, a gentamicin baktericid hatása kie
gészül a betametazon erős gyulladásgátló és antial
lergiás hatásávaL 

ln vivo a staphylococcus speciesek kedvezően 
reagálnak a gentamicinre. ln vitro a gentamicin ha
tékony a patogén Gram negatív kórokozók széles 
körérg és néhány Gram pozitív baktériumra: koa
guláz pozitív és negatív staphylococcusok beleért
ve néhány penicillin rezisztens törzset is, 
Escherichia coli, Proteus speciesek /indol pozitív és 
nagatív/, Pseudomonas aeruginosa, a Klebsiefla
Enterobacter-Serratia csoporthoz tartozó spe
ciesek, Hemo-philus influenzae, Citrobacter, 
Sa!mone/Ja, Shigella, Moraxe!!a, Serratia és 
Neisseria speciesek, kiváltképp a gonococcus. 
e Hatóanyag 

3 mg gentamidnum {szulfát-só formájában), 1 mg 
betamethasonum natrium (foszfát-só formájában) 
1 ml steril oldatban, illetve 1 g szemkenőcsben. 
• Javallat 

A szem gyulladásos megbetegedései, ha 
antibakteriális hatás is szükséges. Pl. staphylococ
cus okozta blepharoconjunctivitis, phlyctaenas és 
baktériumallergiás keratoconjunctivitis, gentamicinre 
érzékeny kórokozók által felülfertőzött allergiás con
junctivitis. A szem felületes rétegeinek gyulladásos 
és allergiás elváltozásai, ha bizonyított, gyanítható 
vagy várható gentambnre érzékeny bakteriális fertö
zés pl.: conjunctivitis {nem purulens, allergiás, sebor
rhoeás dermatitishez társult), keratitis, dacrocystitis, 
hordeolum, meibomianitis és a szem elülső szeg
mentjét érintő hó, vegyszer, sugárzás vagy postope
ratív tényezők okozta felszíni vagy mély sérüléssk. 

Makacs elülső szegment vagy mély szem meg
betegedések esetén szisztémás kezelés válhat 
szükségessé. A Garasone ilyen esetekben kiegészí
tő gyógyszerként szalgálhat 

A fül külső hallójáratának betegségei: pl.heveny 
és krónikus otitis externa, ekzematold dermatitis, 
seborrhoeás, valamint gentamicíme érzékeny kór
okozók által felülfertőzött kantakt dermatitis. 
• Ellenjavallat 

A gyógyszer komponensei iránti túlérzékenység. 
Keratitis dendritica, vaccinia, varicella. A con

junctiva és cornea vírusos megbetegédései. 
A szem és fül mycobacterium és gomba fertőzé

sei, trachoma. 
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Cornealis idegentest eltávolítása után, a dobhár
tya hiánya vagy perforációja eselén ellenjavallt 
e Adagolás 

Szemészeli 
Az adagolási az egyéni szükségletnek megfele

lóen kell megállapftani. 
Szemcsepp. Aszokásos adag napi 3--4-szer 1-2 

csepp a kötóhártyazsákba. Heveny állapotban ai 
adag 1-2 óránként adott 2 csepp lehet. A tünetek 
enyhülésével az adagolás gyakorisága csökkenthe
tő. A helyi szemészeti kezelés időtartama a beteg
ség jellegétől és súlyosságától függóen változik. 

Szemken6cs. A kenőesőt a sze-m kötőhártya
zsákjába vékony rétegben kell bejuttatni naponta 
3-4 alkalommaL Heveny állapotban 2 óránként kell 
alkalmazni. A tünetek enyhülésével az adag csök
kenthető. 

Fülészeti 
A fülcsepp használata előtt a hallójáratot alapo

san ki kell tisztítani. A szokásos kezdő adag napi 
2--4-szer 3--4 csepp. 

Cseppentéskor a kezelendő füllel felfelé feküd
jön a beteg, hogy a gyógyszer jól bejusson a halló
járatba. Becseppentés után néhány percig ebben a 
helyzetben kell maradni. A tünetek enyhülésével az 
adagot fokozatosan csökkenteni kell, gyógyuláskor 
a kezelést abba kell hagyni. A kezelés úgy is végez
hető, hogy a hallójáralba gyógyszerrel átitatott vat
tát helyeznek. A vattadugót 4 óránként a gyógyszer
rel át kell nedvesiteni és legalább 24 óránként kell 
cserélni. 

Krónikus szemészeli és fülészeti betegségek
ben a kezelést a kezelés gyakoriságának fokozatos 
csökkentésével kell megszüntetni. 
o Mellékhatás 

A Garasone szemben vagy fűlben múló csfpő 
érzést okozhat. !(ortikoszteroid tartalma miatt késlel
tetheti a sebgyógyulást 

Szemészelben tartós alkalmazás növelheti az 
intraocularis nyomást, glaucomát, ritkán látóideg ár
talmat, látótér és látásélesség romlást, hátsókérgi 
lencsehomályt, heveny elülső uveitist, bulbus perfo
ráció!, mydriasist, akkomodációs képesség elvesz
tési, ptosist okozhat. 

Allergiás szenzitizációt okozhat. Átmeneti szem 
irritáció előfordulhat. 
e Figyelmeztetés 

A Garasone oldat csak helyi kezelésre használ
ható, injekcióként nem szabad használni. 

Ha rövid kezelési idő után látható javulás nincs, 
más kezelésre kell áttérni. 

Tíz napnál hosszabb szemészeli kezelés után 
tonometria és réslámpa vizsgálat szükséges. Sclera 
vagy cornea elvékonyodással járó betegségek ese
lén kortikoszteroid hatásra perforáció léphet fel. 
Ezért bakteriális eredetű - pl. Pseudomonas aerugi
nosa okozta - szaruhártyafekély esetén kezdetben 
kortikoszteroidot nem tartalmazó, csak antibiotikum 

tartalmú gyógyszert javallt alkalmazni. Pseudo
monas okozta fekélyek eselén gentamicin szemke
nács javallt.. 

Ha a fertőzés az anti_bakteriális kezelés hatására 
javul, ajánlat.os gyulladásgátlót is alkalmazni a sza
ruhártya rostos reakciójának és hegesedésének mi
nimalizálása érdekében. 

Heveny purulenS esetekben kortikoszteroidok 
elfedhetik vagy felerősíthetik a fertőzést. 

Mint minden aminoglikozid antibiotikum eseté
ben a Garasone fülészeti alkalmazásakor fennáll a 
hallóideg toxicitás lehetősége. 

Antibiotikumok és kortikoszteroidok tartós lokálls 
alkalmazása a rezisztens mikroorganizmusok és 
gombák elszaporodását eredményezheti. Ilyen ese
tekben, vagy ha túlérzékenység vagy irritáció ész
lelhető, a Garasone kezelést abba kell hagyni és 
más kezelésre kell áttérni. 

Aminog!ikozidok vagy kortikoszteroidok között 
ismert a keresztallergia, erre figyelemmel kelllenn i. 

A Garasone kezelés biztonságosságát és 
hatékonyságát 8 év alatti gyermekeken és terhe
seken nem vizsgálták, ezért alkalmazása szigorú 
egyedi megfontolást igényel. 

Alkalmazása szoptató anyákan megfontolandó, 
mivel nem ismeretes, hogy a gyógyszer hatóanya
gai kiválasztódnak-e az anyatejben. 

Szennyezódés éS keresztfertőzés elkerülése ér
dekében ugyanazon üveg nem használható szem 
és fül kezelésére! Az oldat elszennyezödhet, ha a 
cseppentő csúcsa bármihez hozzáér. 

Felnyitás után a gyógyszer legfeljebb 10 napig 
használható, mert ezután nem tekinthető sterilnek. 

Eltartás: szobahőmérs~kteten, 30 °C alatt fénytől 
védve. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1247 (csepp) 

K- 1248 {kenőcs) 

GASTRIXON injekció (10 x 1 ml) 
GASTRIXON tabletta (20x) 

E GIS ATC kód: A038 805 

• Hatóanyag 
0,5 mg trantelinium bromatum {1 ml) ampullán

ként; 2 mg trante!inium bromatum tablettánként. 
• Javallat 

Ulcus, {nem organikus pyloruSműködési zavar
ral) főként hyperaciditással és hypermotilitással járó 
formái. Egyéb emésztőszervi görcsök, hypermotili
tás, pl. cholecysta dyskinesis vagy irritábilis colon 
syndroma adjuváns kezelése. Fájdalom- és hányin
ger csökkentése, húgyúti simaizomspasmusok, ill. 
kőrohamok esetén. 
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• Ellenjavallat 
Glaucoma, myasthenia gravis, hypotonia, 

prostata hypertrophia. 
• Adagolás 

Általános napi adagja felnőtteknek 3--9 mg (3-
szar %-1 Y2 tabi.) étkezés után, illetve 1-1,5 mg im. 
(2-3-szor 1 amp.) 

Iskoláskorú gyermekeknek 1/3-% mennyiség. 
Kombinációs terápia: antacidokkal vagy H2-

antagonistákkal együtt alkalmazható. 
• Mellékhatás 

Száj- és torokszárazság, ritkábban mydriasis, 
mérsékelt tachycardia, palpitatio cordis, accomo
datiós zavar, hólyag-tenesmus, ilL enyhe vérnyo
másesés, igen ritkán erythema. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- antihisztaminokkal, neurolepticumokkal, tricik

likus antidepresszánsokkal, {anticholinerg hatás fo
kozódása); 

- amantadinnal {fokozott cholinerg hatás). 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazása látászavart okozhat {járművezetés, 
baleseti veszéllyel járó munka!). 
• Megjegyzés: + +V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3270 (injekció} 

Tsz: 3271 {tabletta) 

GASTROSOL granulálúrn (10 x 3 g) 
GUERBET ATC kód: VIÍ4C G . 

A gyomor és duodenum kettős kontrasztos 
vizsgálatának kiegészítószere, amely a nyálkahárt
yarelief jobb ábrázolása érdekében alkalmazható. 
A gyors széndioxid felszabadulás elősegíti a gyo
mor tágulását. A dimetilpolisziloxán megakadá
lyozza a zavaró buborékképzódést, így a gyomor
régiókban a bárium-szulfát szuszpenzió egyenlete
sen oszlik el. 
• Hatóanyag 

1 ,83Q~g betainum hydrochloricum, 1 ,OOO g natri
um hydrogencarbonicum, 0,075 g dimethylpoly
siloxanum, 0,010 g acidum silicicum colloidale 
2,938 g granulátumban, tasakonként 
o Javallat 

Korai stádiumban kimutalandó kóros nyálka
hártyaeTváltozásokra - fekély, daganat - utaló gya
nú, kOlönösen olyan gyomorrégiók vizsgálatakor, 
amelyeket a hagyományos röntgenvizsgálat elégte
lenül tárt fel. 
• Adagolás 

A gyomor teljes feltöltéséhez szükséges bárium
szulfát szuszpenzió (150-250 ml) elfogyasztása után 
a tasak tartalmát kevés vízzel (kb. 10 ml) kell bevenni. 



e Mellékhatás 
Rövid ideig tartó teltségérzet, ami magától elmúlik. 

• Figyelmeztetés 
A csomagalásan feltüntetett lejárati idő után a 

készítményt nem szabad alkalmazni. 
Eltartás: 25 °C alatti szobahómérsékleten, ned

vességtól védve. 
e Megjegyzés: Or 
e Törzskönyvi szám: K ~ 1103 

·GASTRPGRAFI•N öld~~(5 x!1~~\1111)······· 
SCHERIN~ .··. . ...... ATé•kód'X9áA~q) 

e Hatóanyag 
1 O g natrium amidotrizoicum, 66 g megluminum 

amidotrizoicum 100 ml vizes oldatban {370 mg 1/ml). 
e Javallat 

A gyomor-bél rendszer radiológiai vizsgálata. 
Részleges vagy teljes stenosisra utaló gyanú. Fe
nyegető perforatio (ulcus pepticum, diverticulum). 
Egyéb akut állapot, mely esetleges sebészeli be
avatkozást igényel. 

Gyomor- és bélresectio utáni állapot (perfOratio 
veszélye, varratelégtelenség). Megacolon. Idegen
testek és tumorok, valamint gastrointestinans sipo
lyok vizsgálata endoscopia előtt. Alkalmazható min
den, a bárium-szulfátéval azonos javallat esetén, ha 
a báriumos vizsgálat ellenjavallt nem kívánatos 
vagy eredménye nem kielégitő. Báriumos kontraszt
anyaggal kombinálva előnyös a gyomor-bél 
passzázs rutinszerű vizsgálatában. 

A hasüreg komputertomographiás vizsgálatakor a 
gyomor- és bélgáz-tartalom által okozott művi elválto
zások kiküszöbölése, valarnint a szomszédos szer
vektól. különösen a hasnyálmirigytól való elkülönítése. 
o Ellenjavallat 

Jóddal szembeni túlérzékenység. Oehidratáló
dott betegeknek, csecsemóknek, kisgyermekeknek 
csak megfelelő hígításban alkalmazható. 
• Adagolás 

Orálisan 
A beteg korától és a vizsgálat típusától függóen. 
Felnőttek és 10 éven felüli gyermekek gyomor-

vizsgálatához 60 ml, gyomor-bél passzázshoz 
60-100 ml. Idős és leromlott állapotban levő betegek
nek ajánlatos az oldatot vízzel 1:1 arányban hígítani. 
A nyelőcsőben és a gyomor-béltractusban előforduló 
perforatio vagy varratelégtelenség korai felismerésé
hez 100 ml alkalmazása rendszerint elegendő. 

Ha a gyanított gyomor- vagy bélsérülés röntgen
vizsgálattal nem állapítható meg biztonsággal, 
Gastrografin-itatás után kémiai módszerrel ·vizelet 
vizsgálat végezhető; ha a készítmény a _gyomor-bél
tractusból a hasüregbe jutott, 5 ml vizélet koncent
rált sósawal történő elegyítése után 2 órán belül jel
legzetes kristályosodás jelenik meg az üledékben __ 
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10 éven aluli gyermekeknek legfeljebb 15-30 ml 
adható, a hígítási arány 1 :2, csecsemöknek és kis
gyermekeknek 1 :3. 

Komputertomographia {CT) 
1-1,5 l 1-5%-os oldat (10-50 m! Gastrografin 11 

vízben) beadása után végezhető. 
Rektálisan 
Felnőtteknek 1:3, 1:4 arányban vízzel hígítandó .. 

A báriumszulfáttal el!entétben ebből a felhígított ol
dalból 500 ml elegendő a vizsgálathoz. 

Gyermekeknek 5 éven felül 1:4, 1:5 arányban 
vízzel hígftandó, 5 éven alul a hfgftási arány 1:5. 

A készítmény nagy ozmotikus nyomása terápiá
san felhasználható csecsemők nem komplikált 
meconiumleuszának megszüntetésére: a környező 
szövetekból folyadékot von el, amely a bélbe áram
lik és a megkeményedett magzati béltartalmat mo
bilizálja. Kombinált alkalmazás: 

Felnőtteknek 30 ml, 5-10 éves gyermekeknek 
2-5 ml a szakott báriumszulfát-szuszpenzió mennyi
ségéhez. 5 éven aluli gyermekeknek 2~5 ml 100 ml 
bárium-szulfát-szuszpenzióhoz. 

Szükség esetén (pylorusgörcs, pylorus-steno
sis) a keverék a kontraszthatás gyengülése nélkül 
hígltható. 

A gyomor kiürülési ideje "azonos a báriumos ké
szítményével, a béltelítődés azonban gyorsabb. 
Gastrografint önmagában alkalmazva a kiürülés ál
talában 2 óra alatt befejeződik, míg a Gastrografin
bárium-szulfát keveréke 3 óráig, egyes esetekben 
még tovább is eltarthat. A székelési inger észlelése 
megfelelő pillanat a vastagbélfelvétefhez. 
• Mellékhatás 

Diarrhoea. A fennálló enteritis vagy colitis átme
netileg súlyosbodhat 
e Figyelmeztetés 

A viz- és elektorlitháztartás egyensúlyát a vizs
gálat elótt normalizélni kell. A fokozott ozmotikus 
nyomás és a belekból való minimális felszivódás mi
att csecsemőknek és kisgyermekeknek az ajánlott
nál nagyobb adagban nem adható. Az elkészített ol
dat 7 °C alatt kikristályosodhat. Ez a jelenség mele
gítéssel és rázogatással megszúnik, a készítmény 
hatását és stabilitását nem befolyásolja. lzesít6 és 
nedvesíló adalékanyag-tartalma miatt intravascula
risan nem szabad alkalmazni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 25 °C alatt, ned
vességtől védve. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 686 

A Gelaspon steril, feJszivódó zselatin szivacs, 
mely lokális vérzéscsillapítására szolgál. A zselatin 
kémiailag és fizikailag denaturált és ezáltal vízben 

nem oldódó, könnyen alakítható és vágható, anél
kül, hogy a felszívódási tulajdonságából veszítene 

A zselatin szivacs mérete: 8,5 cmx4,0 cmx1,0 cm 
e Javallat 

Sebészeti· beavatkozásokban lokális vérzéscsil
lapításra és tamponálásra (mint pl. kisebb és na
gyobb sebészeti-, urológiai-, szülészeti és nőgyógy
ászati-, stomatológiai mútéti beavatkozások). 
• Ellenjavallat 

Váladékozó sebfelületeken (fertőzött vagy gyul
ladt sebhelyek) nem szabad használni. A készít
mény alkotórészeivel szemben fennálló túlérzékeny
ség esetén nem alkalmazható. 
e Adagolás 

A Gelaspon szivacs dupla belső csomagolású 
(polietilén tasak+ steril b liszter csomagolás). 

A szivacs steril felhasználásához a következő el
járás ajánlott: 

1 . A polietilén tasak felbontását követően steril 
(aszeptikus) technikával vegyük ki a sterilezett 
blisztercsomagolást a tasakbóL 

2. A blisztercsomagolás szélét a hüvelyk- és mu
tató ujj között tartva óvatosan húzzuk le a védófóliát 
a fekete csíkkal jelölt résszel kezdve. 

3. A steril szivacsot vegyük ki, figyelembe véve 
a sterilitás szabályait. 

4. A vérző terület nagyságának megfelelő 
Ge~aspon szivacs darabot steril ollóval levágjuk, 
majd szárazon vagy enyhén benedvesítve a sérült 
területre rakjuk, steril eszközZel (tupferrel, csi
pesszeL spatulával stb.) helyére illesztjük. 

A nedvesítéshez steril fizio!ógiás (0,9%-os) nát
rium-klorid .oldat használható. 
• Mellékhatás ' 

Sebgyógyulási zavarok léphetnek tel a zselatin 
szivacs szakszerűtlen felhasználása, az imp/antatum 
környezetének elszennyezódése esetén, valarriint 
fogfúráskor keletkezett hóártalom következtében. 
• Figyelmeztetés 

lntravascularisan nem szabad használni (embo
lisatio veszélye miatt)! 

lnfectio esetén nem szabad alkalmazni! Ha fer
tőzés vagy tályog alakul ki aGelaspon szivacs he
lyén, a fertőzött szivacs eltávolítása szükséges. 

A steril zselatin szivacsot .azonnal fel kell hasz
nálni a csomagolás felnyitása után. A felbontott cso
magolású és azonnal feJ nem használt szivacsot fél
retenni és később felhasználni tilos! 

A zselatin szivacsot nem szabad újra sterilizálnil 
Ha a csomagolás károsadott vagy nedves, a 

Gelaspon zselatin szivacsot nem szabad használni 
mivel a sterilitás ekkor már nem biztosított! A Qyógy~ 
szert csak a csomagalásan feltüntetett lejárati időn 
belül szabad felhasználni. 

Eltartás: szobahómérsékleten, száraz helyen, 
nedvességtől védve. 
e Megjegyzés: Or 
e Törzskönyvi szám: K - 720 
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• GEI..I.FuNope ii1Juzi(>"(1 x•söo''i.í:il>·•.··' 
B1Öf~~~.'' ........ · .. . • 'i(y~(Rhil\sifs'ft.)>.g~; 

Az oxi-polizselatin kolloidális plazmapótszer. 
Növeli a keringó vér mennyiségét és csökkenti a 

vér viszkozitását. Javítja a mikrocirkulációt ésr-it<>zö
vetek vérellátását Az eddigi vizsgálatok szerint a 
szövetekben. nem tárolódik. Fokozza az ozmotikus 
diuresist. A hígulási hatáson kívül nem befolyásolja a 
véralvadás!. A készítményt - alacsony kalciumtartal
~ának köszönhetOen- digitalizált betegek is kaphat
ják. A v~lumennöve16 hatás körülbelül 3-4 óráig tart. 
e Hatoanyag 
Oxypolygelatina 
Natrium chioratum 
Natrium hydrogencarbonicum 
Aethylen-diamin-tetraaceticum 
(dinatrium-só formájában) 
Calcium chioratum 
Aqua dest. pro inj. 
Elektrolit koncentráció: 
Na• 
Ca++ 
Cl· 
H C0 3 

Relatív viszkozitás: 
molekulasúly: 
pH= 7,4 
e Javallat 

55,00 g 
5,84 g 
2,52 g 
0,19 g 

0,07 g 
ad 1000,0 ml 

145* mmol/1 
O,su mmolll 

100 inmolli 
30 mmol/1 

2,1 
30000 

_A ~ér- és p_lazmaveszteség minden formája, a 
kennges stabiilzálása. pl.: hypovolaemias shock, 
különösen balesetek vagy égések után, mútétek 
előtt, alatt és után. 

Thrombosis-prophylaxis. Vörösvérsejt-koncent
rátumok reszuszpendálása. 
• Ellenjavallat 

Hyperhydratatio, hypervolaemla, súlyos szív
elégtelenség, tüdóoedema, anuria, ismert zsela~ 
tinallergia. Haemorrhagiás diathesis vagy de
hydratios állapotok esetén fokozott óvatosság 
ajánlott. 
e Adagolás 

Felnőtteknek általában naponta 500-2500 ml iv. 
infúzió. A maximális adagot a vér hígulásának mér
téke szabja meg. 

Fiatalabb betegeknek- cardiovascularis és pul
monalis rizikótényezők nélkül ~ a 30%-os (0,30 1/1) 
hematokrit érték tekinthető alsó határnak a kol
loidális plazmapótlószerek alkalmazásakor. Az infú
zió sebessége a mindenkori keringési paraméterek
~ől függ. Az infúzió maximális sebessége O, 1 ml 
mf./ttkg/perc; túlnyomással történt alkalmazás ese
tén 0,7 ml inf./ttkg/perc. 

• ebból 15 mmol"' 0,34 g/l fehérjéhez kötötten 
•• mint EDTA-komplex 



e Mellékhatás 
Ritkán: az infúzió alkalmazása alatt vagy után 

anaphylactoid reakciók léphetnek fel, amelyek szük
ségessé teszik a helyzetnek megfelelő kezelést (az 
infúzió félbeszakítása, antihisztaminok, prednizolon, 
dopamin stb.). 

Azonnali intézkedések túlérzékenységi reakciók 
eselén 

Szubjektív panaszok (hátfájás, émelygés stb.) 
esetén: az infúzió adásának megszakítása. 

Bőrreakciók (bőrpír, urticaria stb.) esetén: anti
hisziaminok adása. 

Tachycardia, mérsékelt vérnYomáscsökkenés 
(pl. 80-90 Hgmm systolés) esetén: kortikoszteroidok 
iv. adása (100-500 mg prednizolon). 

Dyspnoe, shock esetén: állandó dopamin infú
zió {2-4 ~g/ttkg/perc), magas dózisban korti
koszteroid iv. (1 g prednizolon), oxigén, volumen
pótlás; normovolaemiás betegeknek ha szükséges 
a diuresis növelése furosemiddel, a sav-bázis és 
elektrolitháztartás ellenőrzése, ha szükséges meg
felelő intézkedések. 

Normovolaemiás betegeknek állandósult shock 
esetén: dopamin max. 1 O ftg/ttkg/perc, ha szüksé
ges noradrenalinnal kombinálva. 

Szív- és/vagy légzésleállás esetén: újraélesztés. 
e Gyógyszí:>·rkölcsönhatás 

Egyéb gyógyszerekkel való keverés eselén in
kompatibilitás léphet fel. 
• Figyelmeztetés 

Tartós, kizárólag intravénás infúzióként alkal
mazható, szükség eselén túlnyomással is adható. 

Alkalmazása során a folyadékegyensúly- és a 
szérum ionegrarn kontrollja sZ:ükséges. Dehidrál! 
betegeknek szükség eselén a Gelifundol inf. mellett 
egyidejű folyadékpótlásról - fiziológiás sóoldatok 
formájában - is gondoskodni kell. 

Az infúzió nagyobb mennyiségben történő adá
sa során kOlönösen a hypocalcaemia tüneteire 
(tetania jelei, paresthesiák) kell figyelni, és adott 
esetben azt kezelni. 

Echokardiographiás-vizsgálathoz kontrasztanyag
ként nem használható a készftrnény. A nem rendelte
tésszerű alkalmazás eselén az infúzióban létrejövő 
változások nemkívánatos mellékhatásokhoz vezetnek. 

A klinikaí-kémiai vizsgálatok eredményét befo
lyásolhatja. 

A vércsoport-meghatározást és a szerológial ke
resztpróbát nem zavarja. 

Csak tiszta, sértetlen palackban lévő oldatot 
szabad felhasználni! 

A megbontott palack tartalmát azonnal fel kell 
használni, kOlönben a sterllitás- és a pirogén
mentesség nem biztosítható. 

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett 
lejárati időn belül szabad alkalmazni .. 

Eltartás: 25 °C alatti szobaiÍómérsékleten, 
fagytól védve. 
e Megjegyzés: + Or 
e Törzskönyvi szám: K-1158 
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GE:I..lTA'támpC>ri.1x 1x1 clll('lo~) 
GELITA.tall'lpon 1,5x1;5'Jé'1, cm 

(50x), ... 

B.BRAUN ATC-"kOd::'Aof'ABf1. 

A készítmény vérzéscsillapító hatása a vér
lemezkéknek a tampon felszinéhez történő kötödé
sén alapul. 

A thrombocyták felületen történő kiválásával rö
vid idő alatt megkezdődik az alvadási folyamat. 
e Hatóanyag 

0,6 mg argentum colloidale 1 cm3 zselatin szi
vacsban. 
• Javallat 

Kizárólag stomatologiai felhasználásra: alveo!u
sok kitöltése, vérzések megszOntetése /retrográd 
gyökértöméseknél; fogak foggyökeres vésővel ill. 
fúróval történt nehéz eltávolítása után; cysták múté
teinél; sinus maxiHaris perforációjáná!/, 
• Ellenjavallat 

Gyulladásos csontüreg [:Je nem alkalmazható (ki
zárólag előzetes antibiotikus impregnálás után). 
• Adagolás 

Lokális alkalmazásra a tampont steril eszközzel 
kell a tartályból kivenni, és a csontűregbe helyezni. 
Általában 2-3 tampon szükséges a fogmeder 
aránylag feszes kitöltéséhez. A behelyezés után a 
beteget- f6-Jeg a felső álkapocs kezelésekor - steril 
vatta vagy géz tamponrakell haraplatni néhány per
cig, hogy a Gelita tampont ne mozduljon el a helyé
ről. Ezután a vérzés általában megszúnik. 

A tampon 4 hét alatt tökéletesen felszívódik. 
Bakteriális fertözés eselén a tampon gyorsan el

folyósodik és kilökódik a csontüregbóL 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Alkalmazása heparin kezelés alatt álló betegnek 
a késői vérzés veszélye miatt nem ajánlott. Kémiai 
inkompatibilitás: híg ásványi savak, koncentrált só
oldatok. 
o Figyelmeztetés 

A tartály kinyitása csak steril körűlmények között 
ajánlott. 

Felhasználni! Csak sértetlen csomagolású tam
pont szabad! 

Sérül! csomag újra nem sterilizálható l 
Eltartás: Száraz helyen, szobahőmérsékleten! 

e Megjegyzés: Or 
o Törzskönyvi szám: K- 1466 

GENOTROPIN 4 NE injekció 
GENÖTROPIN 4 NE Kabi Via l 

injekCió 

GENOTROPIN 4 NE Kabi Vial 
tartósítószer nélküli injekció 

GENOTROPIN 2 NE Kabi Quick' 
injekció 

GENOTROPIN 3 NE Kabi Quick' 

injekció . · .. · .. · ... ····• 
GENOTROPIN 4 NE KabiQuick' 

injekció . . . . ;. , . , 
GENOTROPIN'16"NE:KabiVial 

in jekcic 
·aENOTRÓPIN 16 NE patr~n 
GENOTROPIN 36 NE patron . 

PHARMACIA 

A szarnatropin rekombináns DNS technológiával 
készült, emberi növekedési hormon. Aminosav 
összetétele és szekvenciája azonos a humán 
hypophysis által termelt növekedési hormonévaL 

A növekedést többek között a szomatomedin és 
a protein szintézis serkentésével segíti elő. Megfele
lő mértékú endogén növekedési hormon szekréció 
hiányában serkenti a gyer,91ekek hossznö-11ckedését 
és fokozza a növekedés ütemét. Felnőttekben, elég
telen növekedési hormon termelődés eselén csök~ 
kenti a zslrtömeget, növeli az izcmtömeget, valamint 
javítja az energia-egyenleget és a vitalitást. 

A kezelés hatására normalizálódik a szérum 
IGF-1 szintje. 

A szematropin adagolása nátrium, kálium és 
foszfor retenció! eredményez, valamint növeli a szé
rum anorganikus foszfát koncentrációját, de nem 
befolyásolja jelentős mértékben a szérum kalcium 
szintet. 

A géntechnológiai úton előállított szematropin 
elsődleges és másodiagos farmakológiai hatásai
ban is megegyezik a human hypophysis által ter
melt növekedési hormonnaL 

A sc. injekció beadása után a szematropin kb. 
80%-ban szívódik fel, a maximális plazmakancent
ráció a beadás! követően kb. 3-4 óra múlva alakul 
ki; felezési idő kb. 4 óra. 

Az injekciós oldat ozmolalitása kb. 300 
mosrn/kg; pH-ja kb. 6,7. 

•Törzskönyvezése folyamatban van. 

1 e Hatóanyag 
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4 NE somatropin um porampullánként 
4 NE somatropinum és 1 ml {3 mg m-krezol tar

talmú) oldószer kétrekeszes patrononként tartály
ban. 

4 NE somatropinum és 1 ml oldószer kétreke
szes patrononként tartályban. 

2 NE somatrapi num és 0,5 ml oldószer kétreke
szes patrononként tartályban, egyszeri-arlag be
adására. 

3 NE somatropinum és 0, 75 ml oldószer kétreke
szes patrononként tartályban, egyszeri adag be
adására. 

4 NE somatropinum és 1 ml oldószer kétreke
szes patrononként tartályban, egyszeri adag be
adására. 

16 NE somatropinum és 1 ml (3 mg m-krezol tar
talmú) oldószer kétrekeszes patrononként tartály
ban. 

16 NE somatropinum és 1 ml {3 mg m-krezol tar
talmú) oldószer kétrekeszes patrononként {Kabi 
Pen-hez.} 

36 NE somatropinum és 1 ml (3 mg m-krezol tar
talmú) oldószer kétrekeszes patrononként {Kabi 
Pen-hez). 
e Javallat 

Növekedési hormon hiány vagy gonadalis dys
genesis (Turner-syndroma) okozta növekedési za
var, krónikus veseelégtelenséggel járó gyermekkori 
törpenövés (lásd Figyelmeztetés), igazolt felnőttkori 
növekedési hormon hiány (az inzulin-tolerancia 
tesztben a növekedési hormon érzékenység maxi
muma< 3 JJ.g/1). 
e Ellenjavallat 

Bármilyen fennálló tumoros megbetegedés, a 
gyógyszer össLetevőivel szembeni ismert túlérzé
kenység, terhesség, zárt epiphysis gyermekkorban. 

lntracranialis tumor esetén csak akkor alkalmaz
ható, ha az érintett területek inaktívak, ill. a tumor-el
lenes terápia befejeződöt!. 
e Adagolás 

Sc. adagolandó. 
A?. adagot egyénileg, a beteg testtömege vagy 

testfelszíne alapján kell meghatározni. A követke
zókben megadott szokásos heti adagokat, 7 részre 
elosztva (naponta) kell adni. 

A lipoatrophia elkerülése érdekében az injekciók 
beadási helyét folyamatosan változtaini kell. 

Növekedési hormon hiány okozta növekedési 
zavaresetén szokásos adagja 0,5--0,7 NElttkg/hét 
vagy 14-20 NEttestfelület m2fhét. 

Gonadalis dysgenesis okozta növekedési zavar 
(Turner~syndroma) esetén szokásos adagja 1 ,O 
NElttkg/hét vagy 28 NE/testfe!Oiet m2/hét. 

Krónikus veseelégtelenséggel járó gyermekkori 
törpenövekedés esetén szokásos adagja 30 
NEttestfelület m2/hét (1 NE/ttkg/hét). Amennyiben a 
növekedés sebessége túl lassú, magasabb adagok 



alkalmazása válhat szükségessé. Az adagot 6 hó
napos kezelés után lehet módosítani. 

Igazolt felnőttkori növekedési hormon hiány ese
té n szokásos kezdő adagja O, 125 NEJttkg/hét általá
ban 4 héten át, majd a továbbiakban a napi adagot 
egyénileg kell meghatározni, a meltékhatások ffgye
lembevételével és az IG F-l plazmaszint meghatáro
zás alapján. 

Porampu!fa 
A porampulla tartalmát a mellékelt oldószerrel 

kell feloldani, az oldószeres ampulla tartalmának a 
porampullába történő fecskendezéséveL A por felol
dódását az ampulla lassú, körkörös mozgatásával 
lehet elősegíteni. Nem szabad erőteljesen rázni, 
mert ez a hatóanyag hatástalanná válását okozhatja! 

Kétrekeszes patron (az injekciós oldat elkészíté
sére tervezett eszközben: Kabi Via/, ilf. az oldat el
készítésére és beadására tervezett injekciós esz
közben: Kabi Ouick) 

A szomatropint és az oldászert tartalmazó kétre
keszes patron tartályban van, mely elemeinek ösz
szecsavarásakor az oldószer és a liofilizált por a 
patronban keveredik. A por feJoldódását az eszköz 
óvatos, körkörös mozgatásával lehet elősegíteni. 

Nem szabad erőteljesen rázni! A Kabi Via! csoma
golásában a túlnyomás eltávolítására steril injekciós 
tű található, melyet az injekciós oldat elkészítése 
előtt kell az eszközre illeszteni. 

Az injekció beadásához viszont egy külön injek
ciós fecskendőre van szükség. (lásd még Betegtájé
koztató ). A Ka b i Qui ck csomagolása is tartalmaz egy 
steril injekciós !űt, mely a túlnyomás eltávolítására és 
egyben az injekciós oldat beadására is szolgál. A túl 
az oldat elkészítése előtt kell az eszközre (fecsken
döre) illeszteni (lásd még Betegtájékoztató). 

Kétrekeszes patron (az injekciós oldat elkészíté
sére és beadására tervezett injekciós eszközben: 
Kabi Pen). 

A szamalropi nt és az oldőszert tartalmazó kétre
keszes patront a Kabi Pen-be kell helyezni. A liofili
záll por és az oldószer az injektor elemeinek össze
csavarásakor keveredik. A por feloldódását az esz
köz óvatos, körkörös mozgatásávallehet elősegfteni. 

Nem szabad erőteljesen rázni! 
A csomagolásban található steril injekciós tű a 

túlnyomás eltávolítására és az injekciós oldat be
adására szolgál. A tűt az oldat elkészítése előtt kell 
a fecskendőrs (Kabi Pen) illeszteni (lásd még Be
tegtájékoztató). 
e Mellékhatás 

Általában a kezelés korai szakaszában jelent
keznek, előfordulásuk és gyakoriságuk a kezelés 
során az időveJ csökken, ritkán befolyásolják a napi 
aktivi!ást. 

Gyakran(> 1/100) átmeneti lokáHs reakció az in
jekció beadási helyén, folyadék retenció, perifériás 
ödéma, arthralgia, myalgia, ritkán hypothyreosis 
(lásd Figyelmeztetés); néhány esetben antitest kép-
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zódés {az antitestek kötőképessége alacsony); na
gyon ritkán jóindulatú intracranialis hypertensio (sú
lyos vagy visszatérő fejfájás, látási zavarok, hányin
ger és/vagy hányás) fordulhat elő. 

A kezelés során in vitro kromoszóma aberárrió 
alakulhat ki, melynek klinikai jelentősége ne ismere
tes. 

Egyes ese.tekben akut leukaemia kialakulását 
észlelték gyermekekben, valamivel nagyobb gyako
risággal a kezelt, mint a nem kezelt gyermekek ese
lén. Az ok-okozati összefüggés nem bizonyított. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- inzulinnal ( adagjának módosítása válhat szük

ségessé). 
e Figyelmeztetés 

A növekedési hormon hiányát a kezelés meg
kezdése előtt igazolni kell. 

Növekedési hormon kezelést csak a terápiában 
jártas, megfelelóen képzett ONOS végezhet. 

60 év feletti betegek kezelésére vonatkozóan 
nincs, és felnőttek hosszantartó kezeléséről is csak 
korlátozott tapasztalat áll rendelkezésre. 

Nem ismert, hogy szop_tatás során a szarnatro
pin kiválasztádik-e az anyatejbe. 

Krónikus veseelégtelenséggel járó növekedési 
zavar szamalropin kezelése csak akkor kezdhető et, 
ha a vesefunkció szintje a normál érték 50%-a alá 
csökkent. A növekedés visszamaradásának igazo
lására a kezelés elót! egy éven keresztül ellenőrizni 
kell testmagasság változását. A krónikus veseelég
telenség hagYományos terápiáját a szamalropin
kezelés elkezdése előtt be kell állítani és a hormon
kezelés ideje alatt folytatni kell. A szamalropin keze
lést a vese-átültetés után le kell állítani. 

Még nem ismeretes, hogy milyen végleges test
magasság érhető el a kezeléssei Turner-syndromás 
gyermekeken. 

Malignus betegség kezelése miatt másodlago
san jelentkező növekedési hormon hiány pótlása 
eselén ügyelni kell a malignus relapsus jeleire. 

(Pan)hypopituitarismus eselén a folyamatos hor
monpótlás során a beteg állapotának gondos mani
torozása szükséges. 

Endokrinológiai megbetegedés (köztük növeke
dési hormon hiány) eselén sublixáll csípő kialakulá
sa gyakrabban fordul elő. Ezért minden sántító 
gyermeket, aki növekedési hormon kezelésben ré
szesült, gondosan kell ellenőrizni. 

Szamalropin kezelés alatt hypothyreosis alakul
hat ki. Mivel a kezeletlen hypothyreosis befolyásol
hatja a növekedési hormon hatását, a pajzsmirigy
funkció! rendszeresen ellenőrizni kell és szükség 
eselén pajzsmirigy hormont kell adni. 

Súlyos vagy visszatérő fejfájás, látási zavarok, 
hányinger és/vagy hányás eselén szemtükrözést 
kell végezni. Ha a papillooedema kimutatható és a 
nemignus intracranialis hypertensio gyanúja beiga-

zolódott, a kezelést lehetőség szerint fel kell füg
geszteni. 

Amennyiben az intracranialis hypertensio nor
malizálódása után folytatódik a szarnatropin keze
lés, a beteget fokozott megfigyelés alatt kell tartani 
a tünetek kOrai felismerése "céljából. 

Túladagolas: Túladagolás! ezidáig nem észlel
tek. Akut esetben· először hypoglycaemia, majd 
hyperglycaemia, tartós túladagolás esetén a növe
kedési hormon túltermelődésére jellemző jelek, ill. 
tünetek jelentkezhetnek. 

Eltartás: 2-8 °C-on hűtőszekrényben, fénytól 
védve. Egy hónapig szabahőmérsékleten is tartha
tó. 

A tartósítószerként m-krezolt tartalmazó készít
mények az oldás elvégzése után hűtőszekrényben 
(2-8°C), fénytól védve 3 hétig tartható el. 

A tartósítőszert nem tartalmazó készitmények az 
oldás elvégzése után hűtőszekrényben (2-8 °C), 
fénytől védve 24 órán át tarthaták el. 
e Megjegyzés: + + 

Csak vényre adható ki, "Sz" jelzéssel 
o Törzskönyvi szám: K - 2047 {4 NE injekció); 
K - 2048 (4 NE injekció tartósítószer nélkül); K -
2049 {16 NE injekció); K- 2050 (16 NE patron) 

GENTAMYCIN 40 mg injekció 
(10x2 ml; 25 x 2 tTii) 

GENTAMYCINSO.ínginjekció 

(10 X2 ml; :25 x.2 ml) 
CHINOIN A;rC.kQd:_-J01G-Eí03·-- · 

A gentamicin-szulfát aminoglikozid típusú anti
biotikum, amely a gentamicin Ci, gentamicin C1a 
és gentamicin C2 szulfátsóinak keveréke. 

Hasonlóan más aminoglikozid típusú antibio
tikumokhoz, a baktériumok proteinszintézisét gátol
ja meg; a kórokozók 30 S ribasema alegységéhez 
kötődik. Ennek következtében hibás massenger
RNS képződik, ami a fehérjeszintézis teljes zavarát 
eredményezi. Számos patogén Gram-negatív és 
Gram-pozitív baktérium ellen hatásos: Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella-, 
Enterobacter-, Serratia fajok, Proteusok (indal-pozi
tív és - negatív fajok is), Staphylococcus fajok (be
leértve penicillin-rezisztens törzseket), Neisseria 
gonorrhoeae. Kevésbé hatásos Streptococcus 
pneumoniae és Streptococcus pyogenes ellen. Ha
tásos továbbá különböző Salmonella-, Shigella és 
bizonyos Streptococcus fajok ellen is. Olyan bakté
riumok ellen is hatásos lehet, amelyek más, koráb
ban alkalmazott aminoglikozid típusú antibio
tikumokra (neomicin, kanarnici n) rezisztensek. 

A gentamicin a bélből rosszul szívódik fel, ezért 
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parenterálisan im., illetve iv. alkalmazzák. lm. alkal
mazást követően a szérum csúcskoncentráció álta
lában 30-60 perc múlva jelenik meg, és a szérum
szint 6-8 órán át mérhető. Hasonló szérumkoncent
ráció érhető el kb. félórás iv. infúzió adagolásávaL A 
parenterális adagólást követően a gentamicin kimu
tatható a szérumban, a nyirokban, a szövetekben, a 
pleurában, a synoviális és peritoneális folyadékok
ban. Felezési ideje: 2-3 óra. Fehérjétfez 1?8t0dése: 
0-11%. Nagyon jó az átjutása a vizeletbe. A plas
mához képest a vizeletkoncentráció 25-100-szoros 
lehet. A beadott adag 35%-a bejut az anyatejbe. 
Ájtut a p!acentán. Mint általában az aminoglikozid 
antibiotikumok, felhalmozódik a vesekéregben és a 
kezelés befejezése után is ürülve jelentős vizelet
koncentrációt tarthat fenn. 

A beadott dózis több mint 70%-a változatlan for
mában jelenik meg a vizeletben. A szer metabolikus 
átalakulása minimális, az elimináció elsősorban 
glomerulus filtráció ré'yén valósul meg. 
o Hatóanyag · 

40 mg, illetve 80 mg gentamicinum (szulfátsó 
formájában), {2 ml) ampullánként 
e Javallat 

Gentamicinre éízékeny kórokozók által okozott 
fert6zések: 

- bacteriaemia (újszülöttkori sepsis is); 
- légzőszervi fertőzések {pneumonia, broncho-

pneumonia, pleuritis, empyema); 
- húgyúti fertőzések (akul és krónikus 

pyelonephritis, prostatitis, dialysisen lévő beteg ke
zelése); 

- emésztőszervi fertőzések, peritonitis; 
- fertőzött sebek; 
- csont- és lágyrész fertőzések, égések; 
- meningitis;- genitális fertőzések. 
A kezelés lehetőleg mikrobiológiai vizsgálat és 

az antibiotikum érzékenység meghatározása után 
történjék. 

Feltételezhető vagy igazolt Gram-negatív sep
sisben az elsőként választandó antibiotikumok közé 
tartozik. Életveszélyes szeptikus állapotokban, ha a 
kórokozó nem ismert, penicillin vagy cefalosporin tí
pusú antibiotikummal kombinálható. Amennyiben 
kevert aerob + anaerob fertőzés áll fenn (pl. peri
tonitis), a gentamicint feltétlenül anaerob-ellenes ak
tivitással rendelkező antibiotikummal (pl. metronida
zol, clindamycin) kell kombinálni. A kórokozó azono
sítása és antibiotikum érzékenységének megállapí
tása után szükség eselén más, megfelelő antibio
tikumm 'kell áttérni. 
e Ellenjavallat 

Gentamicin-túlérzékenység, ismert amino
glikozid-allergia, halláscsökkenés, vesemúködés 
súlyos károsodása, uraemia. 
e Adagolás 

lntramuscu!árisan és intravénásan. 
tm. alkalmazás 



Normál vesefunkciójú felnőtt betegek szokásos 
adagja 3 mg/ttkg naponta, három egyenlő részre el
osztva, 8 óránként Életveszélyes fertőzések eselén 
ez az adag napi 5 mg/ttkg-ra emelhető, 3-4 egyen
ló részre elosztva, de ez az adag azonnal csökken
tendő, ha adása már nem indokolt. Mivel a genta
micin koncentrálódik a vizeletben és a veseszövet
ben, húgyúti fertőzések általában eredményesen 
kezelhetók 2 mg/ttkg napi adagokkal {2 részletben) 
Húgyúti fertőzések kórokozói elleni hatása pH 7,5 
fölött fokozódik, célszerű tehát a vizelet alkalizálása. 

Csecsemők adagja 1 éves korig 5-7,5 mg/ttkg 
naponta. Az egy hétnél fiatalabb újszülöttek adagja 
5 mg/ttkg naponta, három részletben, 8 óránként. 
lásd Figyelmeztetés. 

Gyermekek szokásos adagja 3--6 mg/ttkg na
ponta, három egyenlő részletben, 8 óránként. 

Adagolás beszúkült vesefunkció esetén 
Ha a vesefunkció beszúkülése {vesebetegség, 

idős kor) miatt a gyógyszer adagját csökkenteni 
kell, kétféle lehetőség kínálkozik: !. megtartott egy
szeri dózis ritkábban, vagy H. csökkentett dózis vál
tozatlan adagolási időközökben {Mind hatékonyság, 
mind toxicitás szempontjából előnyösebb az l. meg
oldás lásd táblázat) 

KN Karbamid Se-kreatinin Gentamicin adagolás 

(mg%) (mmol/1) (mg%) ()lmol/1) l ll. 
1 mglttkg 8 óránként 

(óra) (mg/ttkg) 

<20 < 7.0 < 1,3 < 110 

20-29 7,0-10,4 1,4-1,9 110-168 12" 0,5 

30-39 10,8-14,0 2,0-2,8 176--247 18" 

40-49 1,4-17,6 2,9-3,7 256-327 24 0,25 

50-74 18.0-26.6 3,8-5,3 335-468 36 
75-100 27,0-36,0 5,4--7.2 477-636 48 0,1 

> 100 > 36,0 > 7,2 >636 72 

A szérum gentamicin kancentráció rendszeres 
ellenőrzése nélkülözhetetlen a következő esetekben 
a megfelelő szérumszint biztosftásához: 

- életveszélyes fertőzések; 
- súlyosan beszűkül! vesefunkció; 
- halláskárosadott beteg; 
-az átlagosnál hosszabb, illetve nagyobb dózi-

sú kezelés; 
- peritonealis, illetve haemodialysis. 
A manitorozás során mért csúcskoncentráció 

(6-1 O mg/1) mutatja, hogy a gentamicin szintje a te
rápiás kancentráció határok között mozog-e; a kö
vetkező esedékes injekció előtt mért minimum kan
centráció (2 mg/1 alatt) jelzi, hogy nem következett
e be toxikus mellékhatást kiváltó kumuláció. 

A kezelés szokásos időtartama 7-.10 nap. 
Dialysisen lévő beteg kezeléSe esetén: dialy

sisenként 1 mg/ttkg. 
tv. alkalmazása különleges esetekben indokolt, 
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amikor im. nem adható {shock, vérzési zavarok, sú-' 
lyos égések, csökkent izomtömeg stb.). Az iv. alkal
mazásra javasolt adagok azonosak az im. adagok
kal. Az egyszeri adagot 1 OD-200 ml infúziós oldattal 
{steril izotóniás sóoldat vagy 5%-os glukóz oldat 
stb.) fel kell hígítani; ko~centrációja ne .haladja meg 
az 1 mg/ml értéket (0,1%). Az infúzió szokásos idő
tartama 30 perc 
• Mellékhatás 

Olatoxikus hatás 
Egyensúlyzavarok és halláskárosodás, kOlönö

sen azokon a betegeken, akiknek a kezelést meg
előzően vesekárosodásuk volt, továbbá akiket az 
előírtnál hosszabb ideig vagy nagyobb adagokkal 
kezeitek. Tünetek: szédülés, fülcsengés, fülzúgás, 
ritkán hallásvesztés. 

Nephrotoxikus hatás 
KOlönösen már eleve bGszOkült vesefunkciójú 

betegeken, akiket az előírtnál nagyobb adagokkal 
kezeitek. 

Tünetek: emelkedő karbamid-N, maradék-N, szé
rum-kreatinin értékek, valamint albuminuria, oliguria. 

Előfordulhat továbbá kábultság, bőrbizsergés, 

zsibbadás, izomrángás, görcs, túlérzékenység 
{bőrkiütés, urticaria) fejfájáS, hányás, a reticulocy
taszám növekedése, granulocytopenia, anaemia, a 
szérum b liirubin és transzaminéz {SGOT, SGPT) ér
tékek emelkedése. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejű alkalmazása kerülendó: 
- más neurotoxikus vagy nephrotoxikus gyógy

szerekkel, pl. aminoglikozid és polipeptid típusú
antibiotikumokkal, ciszplatinnal {neurotoxicitás és 
nephrotoxicitás fokozódása); 

- erős hatású diureticumokkal, pl. furosemid és 
etakrinsav {ototoxicitás fokozódása); 

- neuromusculáris blokkolókkal, pl. tubokurarin 
vagy szukcinilkolin {izomrelaxáns hatás fokozódáSa, 
légzésbénulás veszélye). 

- penicillinekkel kombinált kezeléskor a kétszer 
közös infúzióban nem adható {egymást inak
tiválják). 

- izomrelaXánsok és anaestethicumok hatását 
fokozza (izomerőcsökkenést, légzési depressziót 
okozhat, főleg intraperitonealis vagy intrapleuralis 
alkalmazásakor), 

- daganatellenes és immunmoduláns szerekkel 
történő együttadás esetén, hypomagnesiaemia, 
hypocalcaemia, hypokalaemia alakulhat ki, 

- ciszplatin fokozhatja a nephrotoxikus hatást, 
hypomagnesiaemiát okozhat, 

- indometacin adása növeli az aminoglikozidok 
szérumkoncentrációját, fokozza a ne ph ro toxikus hatást. 

Az aminoglikozidok és béta-laktám antibi
otikumok kombinációja esetén az injekciók nem 
szfvhatók egybe a kicsapódás veszélye miatt. 
e Figyelmeztetés 

Nephro- és neurotoxicus toneteket okozhat, 

ezért a kez81és szigorú orvosi ellenőrzés meflett tör
ténjen, lehetőség szerint a szérumszint manitorozá
sa mellett. 

Vesekárosodás esetén a szérum hosszabban 
tartó és magasabb gentamicin-szintje miatt a bete
geket az atctoxicitás jobban veszélyezteti, ezért a 
vese-, hallás-, és egyensúly funkciók a kezelés előtt 
és alatt rendszeresen ellenőrizni kell. 

Renális, vestibularis vagy acustikus funkciórom
lás észlelésekor a kezelést abba kell hagyni, illetve 
az adagolás! megfelelően módosítani kell. 
Myasthenia gravisban és Parkinson-kórban szenve
dő, valamint idős betegeknél óvatos alkalmazás, 
megfelelő orvosi ellenőrzés szükséges. 

Újszülöttek és terhesek kezelése nem javallt. ki
véve az életet fenyegető állapotokban az előny/koc
kázat alapos mérlegelésével. Foetotoxicitás előfor
dulhat. 

Bár az anyatejben kiválasztódik, a csecsemő 
gyomor-béltraktusából nem szívódik fel. 

Túladagolás vagy toxikus tünetek esetén kiürü
lése a vérból peritoneális vagy haemodialysissel 
gyoÍ"sftható. 

A kezelés alatt nem-érzékeny mikroorganizmus
ok előretörése előfordulhat. 

A kezelés idején ügyelni kell a bő folyadékbevi
telre: naponta legalább 1500 ml. Fontos a vesefunk~ 
ció rendszeres ellenőrzése. A vestibularis és 
acustikus funkciók ellenőrzése ajánlatos. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3657 (40 mg injekció) 

Tsz.: 3587 {80 mg injekció) 

GENTAMvciNI1ati"-iio!i-á~ó•·•··· 
'''' "' '"'""' ' 

(140•g) 

···•:tcx~oio~si;~P-i}• 
e Hatóanyag 

100 mg gentamicinium sulfuricum {100 g) o/v 
emulzióban. 
• Javallat 

Felületi és mélyebb bór alatti szövetsérülések, 
égési, traumatológiai és rriútéti sebek. Nehezen 
gyógyuló fekélyek, fissurák, daganatok, valamint 
egyéb elsődleges vagy másodiagos fertőzéssel já
ró felületi sérülések. 
• Ellenjavallat 

Gentamicin iránti túlérzékenység. 
ct Adagolás 

Naponta néhányszor - legfeljebb 5-Ször - a sé
rült testfelületre juttatni. 
• Mel!ékhatás 

Túlérzékenységi reakció, enyhe erythema és 
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pruritus, ezek a kezelés megszakitását általában 
nem teszik szükségessé. Előfordulhat fényérzé
kenység is. 
• Figyelmeztetés 

Egyéb antibiotikum heiyi alkalmazásával egye
zően, a gentamicin esetében is számítani kell a 
szerre nem érzékeny mikroorganizmusok {pL: gom
bák) túlszaporodására. Ilyenkor alkalrnaz#át meg 
kell szüntetni, ill. más kezelésre áttérrÍi. 

Vigyázni kell, hogy a hab a szembe ne kerüljön. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: +V 
• Törzskönyvi szám: K- 1173 

e Hatóanyag 
15 mg gentamicini um sulfuricum {15 g) vízzel Je

mosható krémben. 
e Javallat 

Primer bőrfertőZések, írnpetiga contagiosa, tolli
culitis superficialis, ecthyma, furunculosis, sycosis 
barbae, acne, másodiagos bőrfertőzések, dermati
tis, felülfertőzött gombás és vírusos bőrbetegségek, 
lábszárfekély, kü!önbözó eredelO sebfertőzések. 
• Ellenjavallat 

Gentamicinnel szembeni túlérzékenység. 
e Adagolás 

Naponta 3--4-szer vékony rétegben az elválto
zott bórfelületre kenni. 
e Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakció, enyhe erythema és 
pruritus, ezek a kezelés megszakitását általában 
nem teszik szükségessé. Előfordulhat fényérzé
kenység is. 
e Figyelmeztetés 

Egyéb antibioticum helyi alkalmazásával egye
zően, a gentamicin estében is számítani kell a szer
re nem érzékeny mikroorganizmusok {pl. gombák) 
túlszaporodására. Ilyenkor e.lkalinazását meg kell 
szüntetni, ill. más kezelésre áttérni. Vigyázni kell, 
hogy a szembe ne kerüljön. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K - 1068 

A karindacillin a karbeniciHin indanil észtere, fél
szintetikus, saválló, orális beadás! követően jól fel
szivódó penicillin származék. Felszívódás után 



gyorsan karbeniciHinné hidrolizál; elsödlegesen a vi
zeletben választódik ki. 
o Hatóanyag 

500 mg carindacillinum natricum (megfelel 
382 mg karbenicillinnek) filmbevonatú tablettánként 
e Javallat 

Akut és krónikus húgyúti fertőzések, a következő 
kórokozók által okozott tünetmentes bacteriuriák: 
Enterobacter fajok Morganef!a morganii 
Escherichia coli Providencia rettgeri 
Protaus mirabilis Pseudomonas fajok 
Proteus vu/garis Staphylococcus fajok 

A következő érzékeny mikroorganizmusok okoz
ta prostatitis: 
Escherichia coli 
Enterococcusok 
e Ellenjavallat 

Proteus mirabilis 
Enterobader fajok. 

Penicil!ina!lergia. 
e Adagolás 

Húgyúti fertőzésekben napi 2-4 g (4-szer 1-2 
tab-letta). 

Prostatitisben napi 4 g (4-szer 2 tabletta). 
e Mellékhatás 

Enyhe hányinger, hasmenés, ritkán hányás. Mint 
más penicillin származékok után, előfordulhat bór
viszketés, urticaria, pruritus, anaemia, thrombocy
topenia, leukopenia, neutropania és eosinophilia, 
enyhe SGOT-emelkedés a májfunkció egyéb para
métereinek változása nélkü.!, flatulentia, szájszáraz
ság, hasi görcsök, vaginitis. 
e Figyelmeztetés 

Szájon át csak ép filmbevonattal ellátott tabletta 
alkalmazható. 

Az alkalmazás előtt és alatt célszerű baktérium
érzékenységi próbát végezni. 

Terheseknek és kisgyermekeknek adagolása 
megfontolandó. 

Hosszabb időtartamú kezelés során vese-, máj
funkció és a vérkép ellenőrzése szükséges. 

Nem kielégitő vesefunkció esetén fokozott óva
tossággal kórházi és laboratóriumi el!enőrzés mel
lett alkalmazható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 928 

Láz és fájdalomcsillapító készitmények. 
e Hatóanyag 

336 mg aminophenazonum, 164 mg acidum o
oxychinolinsulfonicum tabletténként 100 mg aminp
phenazonum kúponként. 

e Javallat 
1 nfluenza és h ülés es megbetegedések tüneti ke

zelésére {lázcsillapítás, fejfájás, myalgia). 
e Ellenjavallat 

Hasmenés,_ pirazolonszármazékok iránti túlérzé
kenység, granulocytopenia. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: naponta 3-szar 1-2 tabletta.
Gyermekeknek: 2-12 hónapos korig naponta 

3-szor Y2 gyermekkúp, 2-14 éves korig naponta 
3-5-ször 1 gyermekkúp. 
e Mellékhatás . 

Allergi~s bőrreakciók, a fehérvérsejtszám csök
kenése, igen ·ritkán agranulocytosis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- nem-szteraid gyulladásgátlókkal (a mel

lékhatások összegezódhetnek). 
e Figyelmeztetés 

A ritkán előforduló agranulocytosis veszélye 
miatt tartósan csak orvosi felügyelet mellett, a 
fehérvérsejtszám rendszeres ellenőrzése mellett 
alkalmazható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
Végbélkúp: fénytól védve, hűvös helyen. 

e Megjegyzés: V n 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 946 (tabletta) 

Tsz.: 2387 {kúp) 

Láz és fájdalomcsillap!tó kombináció. · 
Csecsemő- és gyermekkorban a láz nemritkán 

vált ki görcsös állapotot .Potenciálhatja a görcs-
készséget- gyors felszívó_dása révén- a ractalisan 
bevitt aminefenazon (arriidazofen) is. A készftmény 
fenobarbital komponense görcsgátló hatású. 
e Hatóanyag 

1 oe mg amínophenazonum, 20 mg phenobarbi
ta!um kúporiként. 
• Javallat-

Lázcsil!apítás, különös8n a központi idegrend~ 
szer fokozott inger!ékenységével, hányással járó 
magas lázas állapot, fájdalomcsillapítás. 
e Ellenjavallat 

Hasmenés, pirazolonszármazékok és barbiturát 
iránti túlérzékenység, granulocytopenia. 
e Adagolás 

3 hónapos korig naponta 3-szar Y2 kúp. Magas láz 
esetén 3-4 óránként Y 2 kúp, legfelj:lbb naponta 5-szcr. 

4-12 hónapos korban naponta 3-szar 1 kúpot, 
2-14 éves korban naponta 3-5-ször 1 kúp. Makacs 
láz esetén 3-4 óránként 1 kúp, legfeljebb naponta 
5 alkalommal. 
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e Mellékhatás 
Enyhe bágyadtság, aluszékonyság, allergiás 

b_őrreakciók, leukopenia, igen ritkán agranulocyto
srs. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A phenobarbital indukálja a máj microsomalis 
enzimjeit, ezért megváltoztatja egyes gyógyszerek 
metabolizmusát: corticosteroidok, oralis anticoagu
lansok, digitoxin, metoprolol, propranolol, doxicic
line, oralis contraceptivumok, griseofulvin, quini
dine, fenitoin, sulfadimethoxine, testosternn, tricic
likus antidepressivumok. Gyenge savak (pl. 
aszpirin, warfarin) kiszoríthatják a barbiturátokat a 
plasma~kötódésből. 
e Figyelmeztetés 

A ritk.án előforduló agranulocytosis veszélye mi
att tartósan csak orvosi felügyelet mellett, a 
fehérvérsejtszám rendszeres ellenőrzése mellett al
kalmazható. Több napig tartó használata után a bar
biturát kumulációjával is számolni kell. 

Túladagolás Nystagmus, ataxia, központi ideg
rendszeri depressio, légzés depressio, hypother
mia, hypotonia. Reflexek hiánya vagy depressáltsá
ga, erythemás vagy haemorrhagiás hólyagok. 
Tüdőoedema, collapsus, szívmegál!ás, haláf. Ext
rém túladagolás esetén az agy elektromos aktivitá
sa teljesen megszúnhet, ez azonban reverzibilis 
(hacsak a hypoxia nem okoz károsodást). 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: G} V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3452 

GERODORMfáblett~ÚÍíl<;,:Jbxj ·· .•. ·,.·. 

GEROT ; ···'·.''···········;··.,·· .• ·.·• ATÖk~d:ftd;ÖJ)~~g' 
A cinolazepam alváselősegítő hatású 1,4~ben

zodiazepin-származék. Altató hatása kif.ejezett. A 
nyugtató- éS izomrelaxáló utóhatás elenYésző. Sti
mulálja á GABA-erg idegsejteket különösen a lim
bikuS" rendSzerben. 

Leróviditi az elalvási időszakot, csökkenti a fel
ébredések számát és megkönnyíti az eSetleges ter
ébredések utáni visszaalvást Az átlagos alvástar
tam megnövekszik. 

EEG-vel kimutatható, hogy a közepesen gyors 
béta-aktivitás megnövekszik, az alfa-aktivítás csök
ken. Az alvás során az orsó- és REM fázis csekély 
változást mutat. Orálisan tökéletesen felszívódik. 

Antacidák felszívódását lassítják, de nem gátol
ják. Maximális vérsziniet 2 órával a bevétel után, a 
maximális terápiás hatást 4 óra múlva éri el. A plaz
mafelezési idő 3,8 óra. A cinolazepam a májban kon
jugálódik glukurunsawal és avesén keresztül ürül ki. 
e Hatóanyag 

40 mg cinolazepamum tablettánként. 
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e Javallat 
Kezelést igénylő, különbözó eredetű alvászava

rok, lehetőleg az alvászavar testi és környezeti oka
inak felderítése után. 
e Ellenjavallat 

Terhesség és szoptatás időszaka. Gyermekkor. 
Benzodiazepinek iránti túlérzékenység. Akut márge
zések alkoholla!, altatókkal, fájdalomcsilfaprtókkal, 
neurolepticumokkal, antidepressivumokkal, továbbá 
lítiummal. 

Alkohol-, gyógyszer- és kábítószerfüggőség 

(anamnesisben is). 
e Adagolás 

Individuális. A terápiát néhány napra kel! korlá
tozni. Folyamatos, tartós kezelésre nem alkalmas. 
Szokásos adagja felnőtteknek 1 tabletta napcinta a 
kívánt elalvás előtt 30 perccel, lehetőleg éhgyomor
ra. Idősebbeknek célszerű fél tablettát adni (számí
tani lehet paradox reakcióra). 

Alkalmazásának leállítása fokozatosan történjen 
(lásd Figyelmeztetés). 
• Mellékhatás 

Magatartásváltozások: koncentrác"ró-zavarok, 
álmosság, változás-a mctoros aktivitásban, nyugta
lanság, depressio, zavartság. 

Vegetatív tünetek: szájszárazság, rossz közér
zet hányás, hasmenés. 

Szív- és érrendszeri mellékhatások ájulás, szé
dülés, hypotonia, tachycardia-. 

Egyéb: fejfájás, bőrviszketés, éhségérzet, 
"Restlesslegs" syndroma. 

Ebredés utáni utóhatás fáradtsággal, szédülés
sel, fejfájással és izomgyengeséggel nagyon ritkán 
lép fel. Leginkább olyan betegeken jelentkezik, cikik 
legyengült állapotban vannak vagy idős embere
ken, ak"1knek nietabolikus kapacitása korlátozott. 

Egyes esetekben megfigyeltek paradox reakció
kat (zavart izgalmi állar:otokat). Anterograd amnesia 
mint a benzodiazepinek ismert mellékhatása, előfor
dulhat. A kezelés hirtelen abbahagyása rebound ef
fektust válthat ki, mint pl. ingerlékenység, álmatlan
ság, félelem, izzadás, tremor, fokozott izomteszű/és 
-egészen görcsös állapotig. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Hatása erősödik a sedativumokkal, antidepres
sivumokkal (különösen amitriptifin-származékokkal), 
anaestheticumokkal, központHag ható analgeti
cumokkal, antihypertonicumokkal, Jzomrelaxán
sokkal, ill. alkohollal együtt adva. 

Dpiátokkal és hypnoticumokkal eQyidejúleg al
kalmazva légzésdepressiot válthat ki. 
e Figyelmeztetés 

Hosszantartó alkalmazása fizikai és psychés 
függőséget okozhat! 

3 hétnél tartósabb terápiáról, valamint gyerme
kek kezelésére vonatkozóan nem állnak rendelke~ 
zésre adatok. 

Máj- és/vagy vesebetegség, legyengült állapot, 



hypalbuminaemia, továbbá myasthenia gravis, vala
mintszív-és érrendszeri elégtelenség esetén csak 
fokozott óvatossággal adható. 

A terápia ideje a lehető legrövidebb legyen. 
A terápia hirtelen megszakítása elvonási tünete

ket (alvászavar. psychés és sematikus tünetek) 
okozhat. ezért a terápiát fokozatosan kell befejezni. 

Idősebb, valamint agykárosodásban vagy lég
zészavarban szenvedó betegek Geraderrn-érzé
kenysége növekedhet. 

Alkalmazásának első szakaszában ~ egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mért.éke. 

Alkalmazásának. ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztanil 

Túladagolás tünetei: levertség, fáradtság, atax
iás jelenségek, látási zavarok, nagyon magas adag
tól eszméletlenség, ájulás, légzési depressio, néha 
paradox jelenségek (izgalom, álmatlanság). A tüne
ti terápia mellett (gyomormosás, a felszívódás gyor
saságának korlátozása, orvosi szén 10 g) mestersé
ges lélegeztetés, a keringési funkciók álland~ ell~
nörzése, shock esetén plazmaexpanderek, acldOSIS 
korrigálásához nátriumbikarbonát 

Eltartás: 25 °C alatt, fénytól védve. 
e Megjegyzés: tCr V 
e Törzskönyvi szám: K~ 2175 

Lokálisan alkalmazva vérbóséget okoz. Növeli a 
hőleadás!, csökkenti a terület gyulladását, mérsékli 
a fájdalomérzést. A kámfor és amentol hűsítő hatást 
is fejt ki. 
e Hatóanyag 

1 g mentholum, 1 g camphora, 2 g eineho
phsnum lithicum, 2 g methylium salicylicum (20 g) 
vazelin típusú kenócsben. 
e Javallat 

Rheumás fájdalmak eselén bedörzsölésre. 
• Adagolás 

Este-reggel magyorányit az előzőleg szappan
nal és meleg vízzel megtisztított bőrbe bedörzsölni, 
és melegen tartani. 
e Figyelmeztetés 

A kenőcs szembe vagy nyálkahártyára ne kerül
jön, .alkalmazása után kezet kell mosní. 

Eltartás: hűvös helyes. 
• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 737 
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É GIS ~:A::th:kótJ::':~ú-~s:t 

e Hatóanyag _ 
0,0005 mg cyanocobalaminum, 0,001875 mg 

ergocalciferolum /megfelel 75,0 NE/, 0,25 mg pyri
doxinium chloratum, 0,50 mg retinaium aceticum 
/megfelel 250 NE retinolumnak/, 0,50 mg methandri
olum, 0,75 mg thiaminium chloratum, 1,00 mg 
riboflavinum, 2,50 mg menadionum n.atrium hydro
gensulfurosum, 3,00 mg tocopherolum · aceticum 
granulatum /megfelel 1,00 mg tocopherolum 
aceticumnak/, 15,00 mg nicotinamidum, 50,00 mg 
acidum escorbicum kapszulánként. -
e Javallat 

Vitaminok hiánya vagy hiányos felszívódás ill. fo
kozott vitaminfelhasználás így savhiánnyal járó gas
tritis idült enteritis és colitis, diétás megszorítással 
járó' betegség az idős korban (ulcus ventriculi et 
duodeni, diabetes mellitus stb.), továbbá praese
nilis és senilis csontelvátozás {osteoatrophia, osteo
porosis). Idősebb korúak testi és szellemi kimerült
sége, hypoproteinaemiája, reconvalescentiája, mú
téti elő- és utókezelése. 
• Adagolás 

Napi 3-szar 1-2 kapszula; előrehaladott korúak
nak napi 4 kapszula. átlagos 4 heti szedés után 
10-14 nap szünet beiktatásával a kúra azonos tar
tammal folytatható és 2-3-szar megismételhető. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3224 

A methoxsaienum (=8-methoxypsoralen), .a to
vábbiakban 8-MOP furokumarin-származék, ·mely 
hosszú hullámú ultraibolya fény (UV-A 320-400 nm) 
behatására fényérzékenyít A kettős lánchidak kép
ződése rriegakadályozza a DNS-szintézist és ezzel 
gátolja a psoriasisra kórhatározó hyperproliferativ 
állapotot 

A PUVA kezelés (psoralen + UV-A) hatásmecha
nizmusa még nem minden részletében ismert. Meg
figyeltek gyulladásos folyamatokat, a melaninszin
tézis növekedését, valamint a melanocylaszám nö
vekedését és az epidermisben a siratum corneum 
megvastagadását 

A 8-MOP önmagában hatástalan, csak a speci
ális UV-A sugárzó vagy az intenzív napfény aktivál
ja Látható fény vagy UV-fény {UV-B és UV-C) szin-

tén hatástalan. (8-MOP alkalmazásának tehát csak 
akkor van értelme ha speciális sugárforrás áll ren
delkezésre). 

A lágyzselatin előnye, hogy a hatóanyagat oldott 
formában tartalmazza és ezáltal igen kedvező bio
hasznosulást tesz lehetövé. A kristályos formával el
lentétben, arinak kb. fele mennyisége elegendő. 
Orálisan adott 8-MOP egy órával a bevétel után el
éri a maximális vérszintet. 

A plazmafelezési idő kb. 2 óra. A májban gyor
san metabolizálódik (glukuronizálódás, hidroxilálás) 
és 6-8 óra után 90%-ban kiürül a vizeletteL 
• Hatóanyag 

1 O mg methoxsalenum kapszulánként. 
• Javallat 

Psoriasis vulgaris súlyos és igen súlyos esetei. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Terhesség és szoptatás időszaka. Gyermekeknek 
12 éves kor alatt. 

Súlyos máj- és veseelégtelenség. 
Minden betegség, ami fényérzékenységgel jár. 
Porphyria culanea tarda, porphyria variegata, 

protoporphyria erythropoetica. Xeroderma pigmen
tosum, polymorph photodermatosis. Lupus erythe
matodes. Albinismus. 

Melanoma vagy laphámsejtcarcinoma. Egyidejű 
kezelés kerülendő cytostaticumokkal és ionizáló su
garakkal. Relatív ellenjavallat Korábbi expozíció 
más rizikófaktorokkal, mint kátrány, UV-8, arzén és 
RTG-besugárzás. 

Kü/önös óvatossággal kell eljárni: 
- Fiatalkorú betegek; 1 és ll bórtípusú betegek; 

korábbi bórtumoros betegek esetén, amikor is a 
PUVA kezelést lehetőleg kerülni kell. 

~ Basalioma, spinalioma, Dubreuil!-féle mela
nosis; leukodermia fertózéses eredette;, amikor is 
PUVA terápia esetén a károsadott bórfelületet feltét
len le kell takarni a besugárzás előtt. 

- Herpes simplex; 
- Aphakia, cataracta, chorioretinitis, glaucoma;-

Szív- és érrendszeri betegeknek a besugárzás alatt 
lehetőleg fekvő helyzetet kell biztosítani. 
• Adagolás 

A megfelelő adagot 1 órával az UV-A expozíció 
előtt kell bevenni. Átlagos adagja: 

Testsúly 

40 kg 
40-50 kg 
50-60" kg 
60 kg felett 

Geroxalen 

10mg 
20mg 
30mg 

40 mg (max. 50 mg) 

Bevétele után enyhe hányinger jelentkezhet. En
nek kikOszöbölése érdekében a kapszulát egy po
hár tejjel vagy egy zsemlével ajánlatos bevenni. Egy 
órával a bevétel után a beteget különbözó mennyi
ségú UV-A dózissal kell fototesztelni. A minimális 
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fototoxikus dózis, amely látható bőrpír! okoz, szaigál 
első terápiás dózisként A kezelés kezdetben egy
szer naponta, de maximálisan négyszer hetente tör
ténhet. A két egymásután következő kezelés után 
egy napot ki kell hagyni. 

Olyan betegeknek, akik kevésbé érzékenyek 
UV-fényre, magasabb dózis! ke"ll alkalmazni, ne
hogy a besugárzási idő túl hosszú legyeo; ~.A tünet
mentesség elérése után a kezelést iilterv9.Uum terá
piaként kell folytatni, melynek folyamán a beteget 
kezdetben 1 hónapig 2-szer hetente, majd 1 hóna
pig 1-szer hetente kell besugározni, amennyiben a 
beteg tünetmentes. Ha a beteg egy ilyen 2 hónapon 
ál tartó kezelés után tünetmentes, akkor a terápiát 
abba lehet hagyni. 

A 8-MOP, valamint az UV-A sugárzás összmen
nyisége a lehető legkisebb legyen. 
• Mellékhatás 

Néhány esetben rosszullét, hányás közvetlen a 
kapszula bevétele után, valamint fejfájás, ideges
ség, álmatlanság, fototoxikus mellékhatás, mint bőr
pír, hólyagképződés, valamint bőrviszketés. 

Az. UV-A besugárzás túladagolása a napozás ál
tal okozott leégéshez hasonló bórvörösséget és má
sodfokú égésre jellemző hólyagos bórelváltozást 
okoz. Mivel ezek a tünetek 48-72 órával a besugár
zás után érik el maximális fokukat, nem szabad a su
gárdózist 2 egymás után következő napon növelni. 

Ritkán előfordulhat, hogy a haj világosabb szint kap, 
de ez megszúnik a 8-MOP átmeneti kihagyása esetén. 

A hosszantartó kezelés mellékhatásai: Hyper
keratosis, a bór időelőtti öregedése, pigmentfoltok, 
egyes esetekben vérkép-, máj- és vesekárosodás. 

Laphámsejtcarcinoma gyakoribb megjelenése 
lehetséges. A férfiaknál nemiszervek veszélyezte
tettsége nagyobb, de nőbetegeknél sem zárható ki. 
(lásd Figyelmeztetés). 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerü/end6: cytotoxikus és fotoszen
zilibizáló gyógyszerekkel, pl. anthralin, köszénkát
rány, griseofulvin, nalidixinsav, szulfonamidok, 
tetraciclin. halogénezett szalicilanilin-származékok, 
tiazidok, fenotiazinok, szulfanilurea, metilénkék, 
toluidinkék, bengalvörős, metilnarancs, a kumarinc
soportba tartozó oralis anticoagulansok. 

Fenitein fokozhatja a psoralen anyagcseréjét 
Retinaidok együttes alkalmazása megengedett, 
csökkenti a relapsus veszélyét. 

Gyógyszerfüggöség nem ismeretes. 
A k13ze!és során bekövetkező pigmentáció miatt 

a besugárzási dózis csak fokozatosan növelhető. 
Előzetes fototesztelés alapján határozható meg 

a dózisnövelés idöpontja, rnértéke. 
e Figyelmeztetés 

Fotokemoterápiát csak ezen a területen speciá
lis jártassággal rendelkező orvos végezhet. Csak 
olyan besugárzókészülék használható, amelynek az 
UV-A intervallumban homogén konstans az 



emissziója, a~UV-B és UV-C intervallumban sugár
zást nem bocsát kl, és UV-A sugárzása pontos és 
állandó, továbbá J/cm2-ben megadott energiával 
rendelkezik és az adagolás J/cm2_ben kifejezhető, 
valamint a készülék megfelelő biztonsági berende
zéssel van ellátva. 

A fototesztet a legérzékenyebb testfelületen {csí
pő, lágyék) kell elvégezni. A teszt előtt 24 órával tilos 
a f'l.apozás, mert ez téves eredményhez vezethet. 

Ha bórpirosodás lépne fel, a sugárdózist semmi
lyen körülmény között sem szabad emelni. Mivel a 
cornea az UV-A fényt átereszti a Geroxalen bevéte
le után 8 órán át, zöld vagy szürke múanyag nap
szemüveget kell viselni, az UV-A expozíció során 
pedig a szemel fényt át nem eresztő szemvédővel 
kell védeni. 

A napsütés aktiválja a gyógyszert, ezért bevéte
le után 8 órán át kerülni kell a hosszú ideig szabad 
levegőn vagy napfényen való tartózkodást még ab
laküveg mögött is. 

A kezelés kezdete előtt, valamint évente szem
orvosi vizsgálat javasolt. 

Vérkép, antinucleáris antitest, máj- és vesefunk
ciók vizsgálata a kezelés kezdete előtt, valamint 
6-12 hónaponként ajánlott. 

Epilepsiás betegnél arra is gondolni kell, hogy az 
UV-A lámpa felvillanása esetleg rohamot válthat ki. 

Fel kell hívni a betegek figyeimét hogy a 
Geroxalen nem barnulás! elősegítő kapszula és ha 
nem szakszerúen használják, életveszélyes égési 
sebekhez, valamint bőrcarcinomához vezethet. 

A férfibeteg külső nemi szarvének lefedésére 
különösen ügyelni kell, mivel egyes esetekben 
laphámsejtkarcinomát figyeltek meg. Nőbetegeken 
is ajánlatos a genitaliák lefedése, ha a besugárzás 
fekvó helyzetben történik. 

Viszketés ellen zsíros krém vagy antihisztaminok 
használhatók. 

Akut túladagolás erős hányáSsal jelentkezik, a 
beteget hánytaini kell és legalább 24 órán át sötét 
szabában kell tartani. 

Eltartás: fénytől, nedvességtól védve, 25 °C 
alatt. 
s Megjegyzés: + + V Sz 
o Törzskönyvi szám: K- 1276 

GEVII:.ON450 mg fílnilableltá 

(50x; .. 1 OOx) 

GÖDECi<É' PA'RkÉR DAVI$', ' '' -~ '\, > 
ATCkód:'B04AC04 

A Gevilon {gemfibrozil), lipidszintszabályozó 
gyógyszer, a következő klinikailag fontos hatá
sokkal: 

~ az össz-koleszterinszint csökkentése 
-a LDL- és VLDL-koleszterinszint csökkentése 
-a HDL-koleszterinszint emelése 
- a trigticeridszint csökkentése. 
Upidszintszabályozó hatásának pontos mecha

nizmusát még nem tisztázták véglegesen. 
Állatkísérletek alapján feltételezhető a hosszú szén
láncú zsirsavak_trigliceridekbe való beépülésének, 
továbbá a bazális zsírszövet-lipolíz'lsnek a gátlása. 

Emberben gátolja a perifériás lipolízis!, és csök
kenti a szabad zsírsavak felvételét a plazmából a 
májba, így ott csökken a triglicerid szintézis. Gátol
ja a VLDL apaprotein-B-frakció szintézisét 

A kezelés hatására emberben jelentősen csök
ken a nagy molekulasúlyú CoA~reduktáz {a kolesz
terin szintézis kulcsenzime) aktivitása. 

Valószínű, hogy a koleszterinszintet csökkentő 
hatása részben a koleszterínszintézis csökkentésé
re vezethető vissza. 

A gemf1brozil orális adagolás mellett gyorsan és 
teljes mértékben felszívódik. A legmagasabb plaz
maszintet az alkalmazást követően 1~2 órával éri el. 
A plazmaszint az adaggal arányos. A felezési idó 
kb. 1,5 óra. Ismételt alkalmazás e seté n sem lép fel 
cumulatio. Az anyag kb.95%-a fehérjéhez kötődik. A 
legmagasabb szöveti szintet 1-2 óra múlva éri el: 
legmagasabb a kancentráció a májban és a vesé
ben. A gemfibrozil a szarvezetben intenzíven 
metabolizálódik. A kiválasztás 70%-ban a veséból 
történik. 
e Hatóanyag 

4 mg gemfibrozilum filmtablettánként. 
e Javallat 

Súlyos primer hyperlipidaemíák {hypertriglyce
ridaemia, hypercholesterinaemia és kevert formák), 
amelyek diétával ill. az életvitel megváltoztatásával 
nem befolyásolhatók kielégítően. 

Súlyos secundaer hypertriglyceridaemia, mely 
az alapbetegség (cukorbetegség, köszvény stb.) 
következetes kezelése ellenére is fennáll. 
e Ellenjavallat 

Májbetegségek (kivéve zsírmáj, ha az a hyper
triglyceridaemia kíséré tünete), epehólyag kővel já
ró, vagy kő nélküli megbetegedései. 

Súlyos vesemúködési zavarole 
Terhesség és szoptatás. Gyermek és fiatal kor. 
Gyermek- és fiatalkor {lásd Figyelmeztetés). 

o Adagolás 
Szokásos adagja esetenként 2 tabletta, étkezés 

közben szélrágás nélkül. 
Súlyos esetekben a filmtabletták adagja napi 

3-ra {reggel 1, este 2) növelhető. 
e Mellékhatás 
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Gyomor- és bélpanaszok {émelygés, étvágyta
lanság, hányinger, hányás, hasmenés), melyek álta
lában átmenetlek és nem teszik szükségessé a ke
zelés abbahagyását. Ritkán fejfájás, bórreakciók 
(viszketés, kiütés), látászavar (homályos látás). 

Kreatinin-szint emelkedés, különösen veseelég
telenségben szenvedó betegeknél. 

Transzamináz-érték és CPK aktivitás emelkedé
se esetleg az izomkárosodás következményeként 

Végtagizmok fájdalma, izomgyengeség (első
sorban a lábakban), amelyek általában a kezelés el
hagyását követően gyorsan megszűnnek. 

Egyes esetekben a kezelés kezdetén a haemo
globin, haematocrit és fehérvérsejtszám csökkenése. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- lovaslatinnal (súlyos miopátia léphet fel. jelentős 

CPK aktivitás növekedéssel és myoglobinuriával). 
óvatosan adható: 
- kumarin típusú alvadásgátlókkal (azok hatása 

fokozódik, a vérzésveszély nő), 
- szLiffanilkarbamid típusú orális antidiabeti

cumokkal (hatásuk fokozódik: hypoglycaemia). 
e Figyelmeztetés 

A zsíranyagcsere zavarai sok esetben kedvező
en befolyásolhatók diétás szabályokkal, valamint 
testsúlycsökkentéssel, fokozott fizikai aktívitással és 
az egyidejűleg fennálló más anyagcserebetegség 
(pl.: cukorbetegség, köszvény) megfelelő kezelésé
veL Ezeket a szabályokat a Gevilon kezelés során fi
gyelembe kell venni. 

Familiáris hypercholesterinaemiában szenvedő 
gyermekeknek és fiataloknak csak a haszon/kocká
zatalapos mérlegelése után, igen indokolt esetben 
adható. 

Az ösztrogének és gesztagének a lipidértékek 
emelkedését okozhatják. Ezért a Gevilon és a hor
monális fogamzásgátlók együttes adásának hasz
nát és kockázatát minden egyes esetben gondosan 
kell mérlegelni. ". 

A Gevilon hatása egyénenként változó lehet A 
betegeket ezért gondos megfigyelés alatt kell tarta
ni. A kezelés eredményét rendszeresen ellenőrizni 
kell és szükséges a nemkívánatos hatások gondos 
figyelése is. Kifejezett hypalbuminaemiában, mint pl. 
nephrosis syndramában a szabadon keringő ható
anyag koncentrációja magasabb. 

Ezekben az esetekben az adagot csökkente
ni kell. 

El kell tekinteni a kezelés folytatásától, ha az eló
írásszerűen alkalmazott Gevilon kezelés me! lett az is
mételt ellenőrző vizsgálatoK 3 hónap elteltével sem 
mutatják a szérum lipidszint kielégitő (a koleszterin
szint 10%-os, a triglicerid-szint 20%-os) csökkenését. 

Az epe összetételének speciális vizsgálatai nem 
bizonyították, hogy gemfibrozil kezelés mellett a 
lithogen index növekedik, amely az epekőképződés 
kockázatának indikátora. Azt a kérdést, hogy az 
epekőképződés kockázata gemfibrozil kezelés mal
lett nő-e, véglegesen majd csak hosszantartó epi
demiológiai vizsgálatokkal lehet eldönteni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1563 
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GII:.EMAL tablétta 3Óx ·. 

-.CHINOIN 

Szulfanilurea típusú, második generációs per os 
antidiabeticum. 

Fokozza az inzulin kibocsátását a pgngreas 1)
sejtjeiböl, növeli a szövetek inzulin tr-ánt("érzékeny
ségét, fokozza az inzulinreceptorok számát, és 
megszünteti a célszővetekben az inzulinhalás 
posztreceptoriális zavarát. 

Fokozza a szomatoszlatin, és enyhén csökkenti 
a glukagon szekrécióját Felszabadítja a plazmafe
hérjékhez kötött inaktivált inzulin!. 

Minden esetben, ahol p-sejt-aktivitás még van, 
alkalmazható nem inzulinfüggő cukorbetegség ben. 

Biguanid típusú orális antidiabeticummal kombi
nálható. 

Hatása dózistól fOggóen 2-4 óra múlva maximá
lis, és kb. 24 óra múlva szúnik meg. 

Csaknem teljesen metabolizálódik a májban. Fe
lezési ldő: 10 óra. 
e Hatóanyag 

5 mg glibenclaínidum tablettánként. 
o Javallat 

ll. típusú diabetes mellitus esetén olyankor aján
lott, amikor a diétás kezelés önmagában elégtelen. 
Általában azoknál hatásos, akiknél a diabetes 35 éves 
kor után kezdődött, akik elhízottak, és diétával nem 
tarthaték egyensúlyban, de ketosisra nem hajlamo
sak, illetve gyakran azoknál is, akik más per os 
antidiabeticumra nem reagálnak. 
5 Ellenjavallat 

l. típusú diabetes mellitus, acidosis, praecoma 
és coma diabeticum, súlyos vese- és májfunkciós 
zavar, terhesség, szoptatás. Juvenilis diabetes mel
litus kezelésére nem alkalmas. 
e Adagolás 

Egyéni, csak gyógyintézeti vagy szakorvosi járó
betegrendelésen történt be-, illetve átállítás alapján. 

Antidiabeticummal mág nem kezelt diabetese
seknek a kezdő adagja napi 2,5 mg (Y2 tabi.) kőzvet
lenül reggeli (könnyú reggeli esetén az ebéd) előtt 
bevéve. Ha 3-5 nap múlva a hatás megfelelő, akkor 
ez fenntartó adagként folytatandó. 

Ha a hatás elégtelen, akkor kb. hetente, napi 
2,5 mg reggelenkénti adásával emelheló az adag. A 
maximális napi adag 15 mg (kivételesen 20 mg). 

Napi 1 O mg-ig elegendő reggelenként egyszer, 
efölött naponta kétszer kell adni. Ha más per os 
antidiabeticumról tér át a- beteg, akkor a gliben
clamid adása szünet tartása nélkül kezdhető 2,5 
vagy (általában) 5 mg napi adagban. A napi adag 
3-5 naponta 2-5 mg-mal emelhető. 

Amennyiben a megfelelő diéta és a maximális napi 
glibeneiamid adag adása ellenére a hatás nem kielégi
tő, akkor biguaniddal való kombinált kezelés ajánlott. 



Inzulinkezelésről történő áttérés csak kórházi kö
rűlmények közötti szigorú kontroll mellett javasolt. 
Ha a napi adag alacsony, akkor az inzulin azonnal 
leállítható, ha mérsékelt, akkor fokozatos áttérés 
ajánlott a fentiek szerint. 
e Mellékhatás 

Hypoglycaemia, ritkán gastrointestinalis pana
szok: hányinger, hányás, gyomorégés, dyspepsia, 
esetenként allergiás bórtünetek, nagyon ritkán múló 
haernapoetikus reakció: leukocytopenia, thrombo
cytopenia, eosinophilia, haemolytikus anaemia, fej
fájás, szédülés, tinnitus. Enyhe diuretikus hatása 
van. Alkohollal együtt adva diszultirám tipusú reak
ció! okozhat. 

Túladagolásakor súlyos hypoglycaemiás tüne
tek, syncope, coma is előfordulhat 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulinigényt csökkenti (hypoglycaemiát 
okozhat) az alkohol (~likoneogenezist gátolja), 
amfetam"1n, anabolikus szteroidok, béta-receptor 
blockolók (főként a nemkardioszelektívek, a kateko
laminok vércukoremelő hatását gátolják és a hypo
glycaemia tüneteit elfedheti, a hypoglycaemia jelen
létükben hypertóniás krízist provokálhat}, fenflu
ramin, MAO-bénítók, pentamidin (kezdeti hatás), 
szalicilátok {nagy adagja), az indemetadn és a 
naproxen {a glukóz stimulálta inzulinelválasztást 
potencírozzák, saját inzulinszerű perifériás hatásuk 
is van), esetenként az ampicillin, bromocriptin, kap
topril, klofibrát, ciklofoszfamid, lítium, mebendazol, 
szulfonamidok, tetraciklinek, teofillin. 

Az inzulinigényt fokozza (hyperglycaemiát okoz
hat) az adrenalin, béta-receptor agonisták, klorpro
mazin, kortikoszteroidok, diazoxid, orális kontracep
tivumok, tiazid diuretikumok, tireoid hormonok, ese
tenként a klordiazepoxid, klonidin, dobutamin, H2-

receptor antagonisták, heparin, kalcium-antago
nisták, izoniazid, morfin, nalidixsav, pentamidin (a 
béta-sejtek elroncsolásával), fenitoin, szulfinpira~ 

zon. 
Gátolja a vazopresszin és analógjai antidi

uretikus hatását. 
• Figyelmeztetés 

Az étrendi előírások szigorú betartása elenged
hetelen. A kezelési időszak alatt a beteg diétája és 
életmódja állandó legyen. 

Alkalmazása idején szeszesital fogyasztása ti
los, mivel alkoholintolerancia fordulhat elő. Mútéti 
beavatkozás, lázas betegség esetén a beteget in
zulinra kel! átállítani. 

Amíg a megfelelő metabolikus kontroll nem ala
kul ki, vagy amikor egyik antidiabeticumról a másik
ra tér át a beteg, illetve rendszertelen gyógyszer
szedés esetén, az éberség és a reakciósebesség 
csökkenhet. ezért ilyenkor a gépjárművezetés és a 
balesetveszélyes munkahelyen történő munkavég
zés nem ajánlott. 

Idős betegeknek, illetve enyhe máj- és vese~ 

funkciós zavarok esetén, valamint Addison-kórban a 
hypoglycaemia fokozolt veszélye miatt óvatosan 
adható. 

Néhány heti szedése után a glukóz-tolerancia 
javulhat; ezért adásának kezdeti időszakában leg
alább havonkénti részletes laboratóriumi kontroll 
szükséges. 

Terhességben nem adható, mivel neanatalis 
hypog!yu.emiát Okozhat. ezért terhesség eselén in
zulin adására kell áttérni. 

Szoptatás idején, mivel biztonságosságos alkal
mazására vonatkozóan nincs adat, csak akkor ad
ható, ha feltétlenül szükséges. 

Laktóz intoleranciában szenvedö betegekben 
gastrointestinalis panaszokat okozhat a tabletta lak
tóztartalma miatt. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3490 

GILúRYTMAL50 mg' injekcio; 
{sxto ml} ·, ;·.·.;:::: ;_:. :.:~· -:·.::::::<:.~:):>'{:<?:': 

At~:ko~·::;b~ik;~o~;·::: 
:c' ... · . • • • 

Az ajmalin sejtmembrán stabilizáló szer, a 
Vaughan Williams szerinti l. A osztályba tartozó 
antiarrhythmicum. Az. ectopiás ingerképző közpon
tokra és a szív ingervezetésére hat. Csökkenti az in
gervezetés sebességél a pitvarban és a kamrában, 
hatása a His-Purkinje rendszerben a legkifejezettebb. 

A kamrai refrakter idő 10%-al növekszik. Negatív 
bathmotrop hatása mel!ett negatív dromotrop hatás 
is van. 

Parenterális alkalmazását követően a plazma
kancentráció változás kétfázisú. Gyors eloszlását 
követően 5-6 perces a plazma felezési idő, ugya
nakkor az eliminációs felezési idó 95 perc. 

10-40 mg/óra az ajmalin 24 órán keresztúli tar
tós infundálása után a "steady-state" periódusban, 
O, 1 és 0,3 ).lg/ml közti terápiás vérszint alakul ki. 

A rövid felezési idő következtében az iv. csepp
infúzió után a vérszint gyorsan a terápiás szint alá 
esik, így a hatásta!ansága esetén azonnal át lehet 
térni más antiarrhythmicumra. 

Vizelettel az eredeti hatóanyagnak csupán 4%-a 
választódik ki, ezért veseelégtelenség a far
makokinetikai paramétereket lényegesen nem befo
lyásolja, ugyanakkor csökkent májfunkció vagy car+ 
diogen shock esetén a mintegy 50%-al csökkent 
clearence folytán az eliminációs idő kétszeresére 
nőhet. 

e Hatóanyag 
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50 mg ajmalinum 1 O ml a qua destillate pro injec
tione-ban ampullánként Segédanyag: chlorobu
tanolum, megluminum, propyleng!ycolum, natrium 
chloratum. 

e Javallat 
Supraventricularis szívritmuszavarok; AV-

funkcionális tachycardia, supraventricularis tachy
cardiás rchamokkal járó WPW-syndroma vagy 
paroxysmalis pitvari fibrilláció megszűntetése és 
fenntartó kezelése. 

Ventricularis szívritmus zavarok: ventricularis 
tachycardia, kamraremegés megszüntetése és 
fenntartó kezelése. 

WPW-syndroma differenciál-diagnosztikája 
(ajmalin-teszl). 
o Ellenjavallat 

Ajmalinnal szembeni ismert túlérzékenység, 
bradycardia, továbbá olyan ingervezetési zavarok 
és tachycardia, ahol a szív dekompenzációja áll a 
háttérben. 

Terhességben csak a haszon kockázat arány 
gondos mérlegelése után adható. 
e Adagolás 

Az adagolás és az alkalmazás módjának meg
választása a diagnózis függvénye. Az iv. injectio 
defibrillálás, intubáció és újraélesztési előkészület 
mellett adható. Mindenképpen ajánlatos az arrhyth
miákat klinikai körűlmények között rendezni: 

Az iv. injectio EKG kontroll mellett lassan injiciá
landó intravénásan, legfeljebb 10mg ajmalin/perc 
sebességgel. 

Károsadott szív eselén 1 ampulla (50 mg ajma
lin) injectio beadási időtartamát 15-20 percre kell 
növelni. A kívánt eredmény beállta után az inji
ciálás folytatása felesleges. Ha azonban szüksé
ges, 30 perc elteltével ismételhető. (Többszöri is
métlés helyett ajánlatosabb infúzió! alkalmazni.) 

A maximális egyszeri adag: 50 mg ajmalin/ 
1 ampulla/. 

Gyermekeknél a beállítási dózis az 1 mg/ttkg-ot 
nem haladhatja meg. 

Jelentösebb bradycardia vagy arrhythmia, illet
ve a kiindulási értéket 25%-kal meghaladó ORS 
megnyúlás túladagolásra utalhat. Ilyenkor az inji
ciálást meg kell szakítani. 

Folyamatos cseppinfúzió adagolása ajánlatos: 
terápia-rezisztens esetekben, szívinfarctushoz szö
vődő tachycardiáknál "1lletve a sikeres electroversio 
hatásának stabilizálására. folyamatos cseppinfúzi
óban magas napi adagok (24 óra alatt 2000 mg-ig) 
alkalmazhatóak mivel az infundált mennyiség és a 
kiválasztás egyensúlya révén a megfelelő vérszint 
hosszú időn keresztül fenntartható. 

Beállitási dózis: 0,5-1 mg/kg/óra. 
Az infúziós kezelés alatt EKG kontroll szüksé

ges. A pulzusszám kifejezett csökkenése vagy 
arrhythmia illetve a kiindulási értéket 25%-al megha
ladó ORS megnyúlás túladagolásra utal. Az infúzió! 
ennek megfelelóen kell szabályozni. Csökkent máj
funkciómellett vagy szívelégtelenségben szenvedő 
betegeknek a csökkent clearance miatt alacso
nyabb dózisok {10-30 mg/óra) alkalmazandó. A 
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Gilurytmal ampulla az alábbi infúziós oldatokkal ele
gyíthető: 5%-os és 10%-os Levulos, 0,9%-os nátri
um-klorid, 5%-os és 10%-os glukóz, 2,5%-os glukóz 
+ 0,45%-os nátrium-klorid, 2,5%-os glukóz + 5%-os 
LevuJos + 5%-os glukóz. 
e Mellékhatás 

Túladagoláskor illetve túl gyorS befecskende
zéskor a pitvar-kamrai átvezetés és .az .irrtraventri
cularis ingervezetés gátlása (lásd túladagolásnál 
is!), beadás után mellékha!ásként hőhullám, flush, 
paraesthesia, ritkábban gastrointestinalis panaszok 
(émelygés, hányás, hasmenés, étvágytalanság, 
székrekedés) fordulhat elő. Esetenként proarrhyth
miás hatás. Nagyon ritkán intrahepatikus cholesta
sis, amelyet gyógyszeresen nem lehet befolyásolni, 
de a terápia megszakítása után spontán rendező
dik. 

Tünetei: viszketés valamint szemsárgulás, barna 
vizelet, világos széklet és láz, amely már néhány 
nappal a többi tünet megjelenése elót! felléphet. Rit
kán a kezelés első heteiben tanelmentes egyénben 
a normális érték 3-szorosát elérő a transzamináz 
emelkedés. 

Ritkán vérkép változás {agranulocytosis, throm
bocytopenia) amely aHergiás mechanizmusra vezet
hető vissza. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- más antiarrhythmicumokkal és béta-receptor

blockolóval (a negatív dramctrop és inatrop hatás 
fokozódhat) 

- chinidinnel (a His-Purkinje rendszerre gyako
rolt hatása fokozott) 

- cholestasisra hajlamosító hormonokkal, 
hosszan tartó cholestasist okoz egyes esetekben. 
e Figyelmeztetés 

Az ív. Gilurytmal és az iv. Furosemid nem elegyít
hető, mert pelyhes kicsapódás! okoz, ami egy Y
érelágazás elzáródásához vezethet. 

A savanyú kémhatású infúziós oldatokkal ele
gyíthető, mint pl. Ringer-Laktat infúzió, teljes elektro
lit oldatok. Lúgos oldatokkal, mint pl. natrium 
hidrogénkarbonát oldatokkal .{pl. Aikaligen infúzió) 
elegyítve a hatóanyag kicsapódhat. 

Túladagolás Az intoxikáció tünetei a beadott dó
zistól és a myocardium állapotától függenek. Túl
adagolásnál extracardialis és cardialis mellékhatás 
léphetnek fel, SA black és ll. vagy lll. fok{i AV-black, 
súlyos intoxikáció eselén asystolia, légzésbénulás 
léphet lel és hirtelen megemelkedhet az endocar
dialis ingerküszöb. 

Az intoxikáció terápiája: Specifikus antidoturna 
nem ismert. 

Altalános intézkedések: a Gilurytmal adagolás 
megszakftása, intenzív osztályon történő méregte
lenítés haemodialysissel, vagy haemoperfúzióval, 
forszírozott diuresis. 

Bradyarrhythmia eselén lassú iv. beta-mimeticum. 



A keringés támogatásra Dopamin2-10 )lg/ttkg/perc 
infúzió adása ajánlott. 

Ha az életre veszélyes ventricularis tachycardia 
konverziója a szokásos intézkedésekkel nem érhető 
el, tanácsos megkísérelni a pacemaker bevezeté
sét. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1947 

GIL.:USTENON FÖRTErelard . ' " ' . 

kapszula (50x) 

GIULINI 

Nitroglicerin tartalma révén tágftja a koszorúere
ket, lassítja a vénás vér visszaáramlását a szívhez 
és csökkenti a balkamrai nyomást. 

A koszorúerek tónusának csökkenésével a szív 
utáterhelése csökken. 

Az elő- és utáterhelés csökkentésével tehermen
tesiti a szívet, csökken~ myocardialis oxigénigény 
és ezáltal javul a szív teljesítőképessége. 

Orális alkalmazásnál a hatóanyag gyorsan és 
teljes egészében felszívódik. A májban di- és 
mononitráttá metabolizálódík. 

Renálisan döntő részben mananitrátként ürül ki. 
Gyorsabb metabolizáció (kifejezett first-pass effek
tus) retard készítménnyel kompenzálható. 

A hatás beálltának ideje: kb. 30 perc. A hatás 
időtartama: legalább 5 óra. 
• Hatóanyag 

9 mg nitroglycerinum kapszulánként. 
• Javallat 

Coronaria átáramlási zavarok bevezető és fenn
tartó kezelése, angina pectoris rohamok megelőzé
se és gyakoriságának csökkentése. 
• Ellenjavallat 

Akut keringési collapsus (shock, ércollapsus), 
veszélyes hypotonia, akut szívinfarctus és akut bal
szívfél elégtelenség, toxikus tüdőoedema. 

Orthostatikus hypotoniára való hajlam eselén a 
készítmény csak nagy óvatossággal alkalmazható. 
• Adagolás 

Naponta 2--3x1 kapszula étkezés közben. A 
kapszulákat szélrágás nélkül kevés folyadékkal kell 
lenyelni (12 vagy 8 órás idóközökkel). A kezelés idő
tartama a kórkép súlyosságától függ. 

A terápiát semmiképpen sem szabad hirtelen 
megszakítani, hanem általában 4-6 napon keresz
tüli fokozatosan csökkentett adagolással lehet befe
jezni. Ajánlatos a kezelést alacsony nitroglicerin-tar
talmú készítménnyel kezdeni és szükséQhez mérten 
Gilustenon forte-ra áttérni. 
• Mellékhatás 

A kezelés kezdetén, mint minden nitrát terápiá-
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nál, fejfájás léphet fel, ami a tapasztalatok szerint a 
legtöbb esetben néhány nap múlva a terápia meg
szakítása nélkül elmúlik. 

Az első bevételnél vérnyomásesés következhet be. 
Alkalomszerűen felléphet émelygés, hányás, 

szédülés, gyengeség érzés, tachycardia, valamint 
bórkipirulás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentókkel, kalcium-antago

nistákkal, értágítókkal, triciklikus antidepressí
vumokkal és alkohollal (vérnyomáscsökkentó hatás 
fokozódik); · 

- dihidroergotaminnal (systolés vérnyomás álló 
helyzetben erősebben emelkedik). 
e Figyelmeztetés 

Terhesség alatt csak kifejezetten indokolt eset
ben és fokozott óvatossággal alkalmazható, bár 
állatkisérletek semmilyen magzatkárosító hatásra 
nem utalnak. 

A lehetséges vérnyomásesés folytán a 
Gilustenon még rendeltetésszerű használat me!lett 
is olyannyira befolyásolhatja a reakciókészséget, 
hogy az utcai forgalombari való aktív részvételi ké
pesség, vagy a gépeken végzett munkához szüksé
ges képesség csökken. Ez fokozottan érvényes 
egyidejű alkoholfogyasztás mellett. 

lntoxikációs tünetcsaport 
A túladagolás klinikai megnyilvánulásai a vér

nyomásesés, zavartság, szédülés és fejfájás. Elő
fordulhat methaemoglobinaemia. 

Az intoxikáció terápiája 
A nitroglicerinnek specifikus antidoturna nem is

mert. 
Alapellátásként a beteget le kell fektetni és a 

shockban szükséges terápiát ke!! alkalmazni (vérnyo
más rendezése). Adott esetben Trendelenburg hely
zetben oxigén adása szükséges, életveszély esetén 
pedig mesterséges lélegeztetés! kell végezni. 

Detoxikáció céljából azonnali gyomormosás 
végzendő. ' 

Methaemoglobinaemia esetén toluidinkék vagy 
Thionin injiciálható. A toluidinkék dózisa 2-4 mg/ttkg 
iv. alkalmazva (felnőttekné! 4 ml%-os oldalból). 

Thioninból csecsemőknek 3 mg-ot, kisgyerme
keknek 7 mg-ot, iskoláskorú gyermekeknek 10 mg-ot, 
felnőtteknek 20 mg-ot kell adni iv. vagy im. Szükség 
eselén ez a kezelés 1 órás időközökkel többször is
mételhető. A készítmény szobahőmérsékleten. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
O Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1665 

GL.:ICEI'l.IN 1 O 'Y<> infuzio izoióniás • 
liiaCI tildatban (500)1\1; . . 
6x1QOml) ..:>·· .... :.;'/<:·.''' <. .; .> '.'> 

. ~\At~.:-~ó:·ci:·.;é·~~~::b16~~ HUMAN 

Steril, pirogénmentes, hypertoniás oldat. 
A glicerin növeli a vérplazma ozmolaritását 

amelynek következménye, hogy fokozódik az extra~ 
c~lluláris térból a vízáramlás a plazmába. A folya
dekel~onás a megnövekedett intracranialis nyomás 
valam1nt a cerebrospinalis folyadék térfogat- és nyo
más csökkenését eredményezi. 
e Hatóanyag 
Glycerinum anhydricum 
Natrium chioratum 
Aqua dest. pro inj. 
Glicerin 

Ozmolarítás: 1394 mOsm/1 
pH: 4,5-7,0 
• Javallat 

100,0 g 
9,0g 

ad 1000,0 ml 
1086,0 mmol/1 
154,0 mmol/1 
154,0 mmoVI 

Általános vagy gócos agy-oedema folytán emel
kedett koponyaúri nyomás csökkentése. 
• Ellenjavallat 

Hyperosmolaris állapotok (plazma ozmolarítás 
>320 mOsiT'JI), dekompenzált szívbetegség, csök
~ent vesemúködés (renalis eredetű oliguria-anuria), 
altalános dehydratio, hyperglycaemiás coma, a wt
ek csökkent ozmotikus ellenállása következtében 
létrejött haemolytikus anaerhia, glicerinnel szembe
ni túlérzékenység. 
• Adagolás 

. Ki~árólag intravénásan adható. Adagja 0,8-1 ,O g 
gllcenn!ttkg/nap. Maximális adagja 70 ttkg-ra vonat
koztatva 500 m!/nap (SO g hatóanyag). A kiszámitett 
napi menn~iséget célszerű frakcionáltan, 3-5 adag
ban beadni. Az adagolás üteme ne haladja meg a 
40 csepp/perc, azaz 125 ml/óra sebességet. A ke
zelés legfeljebb 10 napon át folytatható! 
e Mellékhatás 

Gyakrabban fejfájás, hányinger, hányás. 
Ritkábban zavartság, hasmenés szédülés 

~zájs_zárazság_. szo~júságérzés. Túl n~gy adagok 
es tul 9J:'Ors mfunda/ás eselén súlyos dehydratio, 
arrhythmla, hyperosmolaris, nem ketoticus coma, 
hyperglykaem1a, haemolysis, haemoglobinuria 
veseelégtelenség alakulhat ki. ' 
• Figyelmeztetés 

Az ionogram, a folyadékegyenleg és haemodi
namikai paraméterek, valamint a plazma ozmolar
it~s ismételt ellenőrzése a glicerin terápia idősza
ka?an fe!tétlenűl szükséges. Inkompatibilitás ve
szelye m1att más gyógyszerrel történő elegyítése 
tilos! 
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Csak az elóny/k.ockázat gondos mérlegeléséveJ 
alkalmazható 

- ~zívbete~s~g esetén (az extracellularis folya
dék h1rtelen kiterjedése congestiv szlvelégtelensé
get okozhat), 

- diabetes mellitus eselén (a betegek már de
hidrált állapotban lehetnek), 

-zavartság es~tén (az állapot súlyoSbódtiá.t), 
- hypovolaemia eselén (az állapot súlyos-

bodhat), 

- hypervolaemia eselén (az extrace!luláris fo
lyadék növekedése a keringés túlterheléséhez ve
zethet, amely szívbetegeken Congestiv tűneteket 
okozhat). 

, Idős ~etegek esetében fokozott figyelem szük
se~es, mvel a dehydratio lehetősége, valamint a 
csakkent veseműködés valószínűbb. Terheseken 
történ? ?lkalmazására nincsenek ke!ló tapasztala
tok. K1zar6Jag sértetlen palackban levő tiszta oldat 
használható fel! A megbontott infúziós oldatot félre
tenni és később felhasználni tilos! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3868 (100 ml) 

Tsz.: 3869 (500 ml) 

A_~licerines kúp lubrikáns hatásánál fogva szé
k:lésl 1ngert vált ki. A glicerin vizet von el a környe
za szövetekból, így hígítja a béltartalmat Az oldódó 
sz~ppan pedig helyi irritáció alapján növeli a perisz
.taltikát, elősegíti az alsó bélszakasz kiürülését. 
• Hatóanyag 

160 mg, illetve 240 mg sapo stearini, 1,64 g, il
letve 2,64 g g!ycerinum (2, illetve 3 g) kúponként. 
G Javallat 

Székelési inger kiváltására. 
e Adagolás 

Szükség esetén feln6fteknek 1-2 {3 g-os), gyer
mekeknek 1, f<",sc:bb gyermekeknek Y2 (2 g-os) kúp. 
• Figyelmeztetés 

Rendszeres alkalmazása megszokáshoz vezet
het. esetleg végbélizgalmat, gyulladást okozhat. 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 13146 (2 g kúp) 

Tsz.: 13147 (3 g kúp) 



G l.()eöCEF 2s0 Ht9f;;l)1iái\íéti~' 
(sx;1:ilx) . . .. · ... . ·· · .• 

GLoeoCí:F 5oo mg tilffiiail;étia ' ·· · 
{Sx; 14x) . . ...•....•.•.. · · 

GLoE!ocEF25o .ng/5>iíili 
por stil'upli~z (SQ'!Ti;~ft!iz;. 
100ml'héz) 

ROCHE 

A cefetamat széles spektrumú, harmadik gene
rációs, orális cetalosporin, mely a cefalosporinok 
észter-prodrug osztályához tartozik. A baktérium
sejtfal szintézis gátlásával fejti ki baktericid hatását. 
A legtöbb béta-Iaktamázzal szemben mind in vitro, 
mind klinikai fertözésekben igen ellenálló: a Gram
pozitív és a Gram-negatív baktériumok termelte 
penicillinázoknak és cefalosporinázoknak ellenálL 

Erzékeny baktériumok M/CS(j •(pg/mf) M/C90 ••(J.lg/mf) 

Gram- pozitív aerobok: 
Streptococcus pneumoniae 0,25 0,5 
A,C,F és G csoportú Streptococcus < 0,03 0,06 

B csoportú Streptococcus 0,5 1 

Streptococcus viridans < 0,03 2 
Gram- negativ aerobok 
Branhame/la catarrhalis 
(szinonima: Moraxefla catarrhalis) 0,5 
Escherichia coli 0,5 
Haernaphilus influenzae 
(béta-laktamáz- termeló 0.25 0.25 

törzsekkel együtt) 
Haernaphilus parainfluenzae 0.25 0.5 
Klebsiella oxytoca 0,125 0,5 
Klebsiella pneumoniae 0.125 
Neisseria gonorrhoeae 
(a penicillináz termeló törzsekkelj <0,016 0,03 

Proteus mirabilis 0.125 0,25 

Proteus vulgaris 0,125 
Providencia fajok 0.125 0,125 
Salmonella fajok (a S.typhivel) 0.5 1 

Shigella fajok 0.25 0,5 
Vibrio cholerae 0,5 4 

Anaerobok: 
Gram- pozitiv coccusok 16 

Bactemides fajok (epe érzékeny) 0.125 2 
a B. fragilisen kívül 

• MIC50 = min. gátló konceniráció a vizsgálJ törzsek 
50%-ában 

•• MIC90 = min. gátló kencentráció a vizsgált törzsek 
90%-ában 

Rezisztens baktériumok 
A Pseudomonas törzsek többsége rezisztel)s 

cefetametre. Más béta-laktámokhoz hasonlóan a 
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Globocef nem hat a Mycoplasma, Chlamydia és 
Legionella fajokra. Rezisztensek a cefetametra az 
Enterococcusok (pl. Enterococcus taecalis és E. 
faecium) és a Staphylococcusok. 

A farmakokinetikai paraméterek egyszeri és is
mételt adagolásnál hasonlóak. Az étellel együtt be
adott cefetamet pivoxi! tabletta vagy szirup dózisá
nak átlagosan 50%-a aktív cefetametként sziszté
másan hasznosuL Éhgyomorra a biohasznosulás 
40%-ra csökken, emiatt étkezés előtt vagy után egy 
órán belül ajánlott bevenni. 

500 mg egyszeri adagja után 3-4 óráyal 4.1 ±O, 7 mg/1 
a plazma csúcskoncentráció. 

A steady state eloszlási térfogat (0,29 1/kg) meg
felel az extracellularis víztérnek. A cefetamet 22%-a 
fehérjéhez, kizárólag albuminhoz kötódik. 

A cefetamet pivoxil gyorsan és maradéktalanul 
cefetametté metabolizálódik az intestinal is mucosa
ban, vagy a májban a first pass során. 

A telszivódott gyógyszer több, mint 90%·a cefe
tamet formájában a vizelettel választódik ki. 

A terminalis eliminációs felezési idő 2--3 órára 
tehető. 

Globocef egyszeri 500 Vagy 1500 mg-os adagja 
után a következő átlagos csúcskoncentrádókat mér
ték a vizeletben 2--6 órával a beadás után: 500 mg: 
360 mg/1 (szélső értékek: 68-1130) 1500 mg: 
1398 mg/1 (szélső értékek: 763-2030). 12, ill. 24 órán 
át gyűjtött vizeletben 24 óra hosszat az érzékeny 
patagének MIC értékei felett maradt a kancentráció 
(30±13 mg/1500 mg cefetamet után, és 87±32 mg/1 
1500 mg után). 

Veseelégtelenség esetén a cefetamet kiválasz
tása közvetlenOI arányos a vesefunkciókkaL 

Az életkor, vese- és májbetegség a cefetamet 
pivoxil biohasznosulását nem befolyásolja. 
e Hatóanyag 

250 mg, ill. 500 mg cefetametium pivoxiluni 
chioratum filmtab!ettánként, 

5 g cefetame ti um pivoxilum chioratum 1 oa ml 
szirupban, am·t 0,60 g aspartarn édesítászert tartal
maz, ill. 3 g cefetametium pivoxi!um chioratum 60 ml 
szirupban, ami 0,36 g aspartarn édesítászert tartal
maz. 
e Javallat 

Cefetametre érzékeny .baktériumok okozta fertő
zések. 

Felső légúti fertőzések: otitis media, sinusitis, 
pharyngotonsillitis. 

Alsó légúti fetőzések: krónikus bronchitis akut 
exacerbatioja, tracheobronchitis, pneumonia. 

Húgyúti fertőzések: szövódményes húgyúti fer
tőzések (primer akut pyelonephritis is). Férfiak akut 
gonococcus urethritise. 
• Ellenjavallat 

Ismert cefalosporin túlérzékenység. Penicillinre 
túlérzékenyek esetén nem lehet kizárni a keresztal
lergia lehetőségét. Súlyos anaphylaxiás reakció, 

mely azonnali beavatkozást igényel. Kellő adatok hi
ányában az újszülöttkor és szoptatás. 
• Adagolás 

Étkezés előtt vagy után 1 órán belül kett bevenni. 
Felnőtteknek és 12 év€!n felű/i gyermekeknek: a 

szokásos adag 500 mg naponta 2-szer (napi 2-szer 
1 db ·sao mg-os tabletta) 

12 éven aluli gyermekeknek: 10 mg/ttkg napon
ta 2-szer (részletesen lásd 1. táblázat) Komplikált 
húgyúti fertőzésekben a napi teljes adagot be lehet 
egyszerre adni az esti étkezés előtt vagy után egy 
órán belűl. 

Férfiak gonococcus urethritisében és nák szövód
ménymentes cystitisében egyetlen 1500-2000 mg-os 
adagot elegendő a kórokozó eradikálásához beven
ni az étkezéshez viszonyított egy órán belül (cystitis 
esetén legelőnyösebb este). 

Speciá/is adagolási utasítások: ldöskorúak ke
zelésében a felnötteknek javasolt adagokat nem 
szükséges módosítani. 

Adagolás gyermekeknek: 
1. táblázat 

testtömeg szirup 250mg/5 ml tabletta 250 mg 

< 15 ttkg napi 2-szer 2,5 ml 
16-30 ttkg napi 2-szer 5 ml napi 2-szer 1 tabi. 

31-40 ttkg napi 2-szer 7.5 ml napi 2-szer 1~2 tabl. 

>40 ttk~ napi 2-szer 10.ml napi 2-szer 2 tabi. 

12 éven aluli gyermekek: napi adag a 2-szer 
500 mg-ot nem haladhatja meg. 

Veseelégtelenségben az átlagos steady state 
plazmakoncentrációk a vesefunkció beszűkülésével 
párhuzamosan nönek. A cefetamet jól tolerálható, 
így dóziscsökkentés csa~ mérsékelt, vagy súlyos fo
kú veseelégtelenségben lehet szükséges. (Kreatinin 
clearance 40 ml/min). Függetlenül attól, hogy· kap
nak-e idöszakos peritoneális vagy haemodialysis 
kezelést vagy sem, a Globocef dózisát a veseelég
telenség súlyosságához kell igazítani. 

Javasolt adagolás felnötteknek veseelégtelen
ségben: 

2. táblázat 

Kreatinin elearanoe Javallt adagolás 

>40 ml/min 500mg 12 óránként 

10-40 ml/min 125 mg. 12 óránként 

< 10 ml/min 500 mg telító adag 24 óránként 

után 125 mg 

Ha a kreatinin elearanea <10 ml/min, a kezelés 
elsö napján 500 mg adandó egyszer, telítő. adag
ként. 

Idöszakosan haemodialysált betegeknek dialy
sis után kell egyszeri 500 mg-ot adni. 

Májelégtelenség: ascitessei nem járó májelégte
lenségben szenvedő betegeknek a felnötteknek ja
vasolt szokásos adagokat kell adni. 

A szirup elkészítése 
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Az üvegben lévő port a csomósodás elkerülése 
érdekében jól fel kell rázni. A mellékelt mércét vizzel 
a jeiig kell tölteni és a porra !tell önteni. Az üveget 
addig kell rázni, amíg a gyógyszer homogénné nem 
válik. 

A me!lékelt múanyag kanállal {2,5 és 5 ml) ada
golandó. 
• Mellékhatás 

Kezelés után rövid ideig tartó enyne· éii'közepes 
súlyosságú mellékhatások fordulhatnak elő. 

Emésztórendszer: leggyakrabban jelentkeznek, 
elsősorban hasmenés, hányinger és/vagy hányás. 

A Globocef kezelés indukálhatja a Clostridium 
ditticile e!szaporodását, ami igen ritkán álhártyás 
colitis kifejlődéséhez vezethet a kezelés alatt vagy 
után. (A kezelés megszakítása segíti a normál bél
flóra visszaállását C. ditticile jelenléte vagy re!apsu
sok esetén orális vankomicin adandó: 125~500 mg 
napi 4-szer). Egyéb gastrointestinális mellékhatás, 
pl.: hasi fájdalom, dyscomfort érzés, gyomorfájás, 
flatulentia, gyomorégés, a betegek kevesebb mint 
1%-ánál fordultak elő. 

Ritkán, a betegek kevesebb mint 1%-ánál előfor
duló mellékhatások: 

Májreakciók bilirubin emelkedés, ábneneti transz
aminéz emelkedés. 

Bőrreakciók: viszketés, urticaria, lokális oede
ma, kiütés, bőrvérzés. 

Központi idegrendszeri reakciók: gyengeség, 
fáradékonyság, fejfájás, szédülés. 

Haematológiai reakciók: átmeneti leukopenia 
vagy eosinophilia, átmeneti thrombocytosis. 

Igen ritkán (a betegek kevesebb, mint 1 ezrelé
kénél) előforduló mellékhatások: gingivitis, proctitis, 
vaginitis, conjunctivitis, tendinosis, gyógyszer okoz
ta láz. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismert. 
Furasemiddel való együttadásakor vesefunkció 

beszúkülést nem figyeltek meg. Antacidok és/vagy 
H2 antagonisták a Globocef kinetikáját nem változ
tatják meg. A Globocef kezelésnek sem a mért labo
ratóriumi értékekre. sem az alkalmazott metodikékra 
nem volt kimutatható hatása. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség. A magzati kockázatra vonatkozó kli
nikai adatok hiányában, jelenleg, terhesség idején a 
kezelés nem javallt. Súlyos, a gyógyszerre érzékeny 
baktérium okozta fertőzés esetén az előny/kockázat 
arányf alaposan mérlegelni kelL 

Túladagolás. Egészséges önkéntesekben 4 g 
egyszeri adagja múló szédüléssel vagy fejfájással 
járt. 4 g-ot meghaladó egyszeri adag bevételéról 
nincsen adat. 

Az időben felismert túladagolás esetén gyomor
mosás végezhetö. Antidotum nincs. Szükség ese
tén tüneti kezelést kell alkalmazni. 



Eltartás: 25 °C alatt. A szirupot az elkészítéstól 
számított 10 napon belül fel kell használni. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K - 2287 (250 mg 
filmtabletta); K - 2288 (500 mg filmtabletta); 
OGYI-T: 4160 (szirup 60 ml); K- 2289 (szirup ·100 
ml) 

GLUCAGON 1 ing injekció 

(1 x111)g+1x1 mi). • 
. G LUCAGON NOVO 1 mg hypokit' 
NOVO ATC.kódU~Q4AAÓ1 

• Hatóanyag 
1 mg (1 NE) glucagonum (glucagonium chio

ratum formájában) porampullánként Oldószer: 
aqua destil!ata pro injectlone (1 ml) 1 arnpuliában ill. 
a HypoKitben 1 fecskendőben. 
• Javallat 

Súlyos hypoglycaemia. A gastrointestinalis trac
tus röntgen- vagy endoszkópos vizsgálatának elő
segítése. Béta-receptor blackalókkal történő mérge
zés kezelése. 
e Ellenjavallat 

Phaeochromocytoma, inzulinama és glukagono
ma. 
• Adagolás 

Súlyos hypoglycaemia kezelése. A liofilezett ha
tóanyag feloldása után felnőtleknek és gyermekek
nek 0,5-1 mg adható sc., im. vagy i. v. Ha a beteg ál
lapota 1 O percen belül nem változik, akkor az adag 
megismételhető vagy glükózt kell adni iv. Ha a be
teg a glukagon adásra reagál, akkor szájon keresz
tül kell szénhidrátot adni a inájglikogén-tartalom 
helyreállítása és a másodiagos hypoglykaemia 
megelőzése érdekében. 

Az inzulinshock-terápia befejezése. Az inzulinco
ma befejezésére 0,5-2 mg sc. im. vagy iv. alkalmaz
ható. Ha a beteg 20 percen belül nem ébred fel, az 
adag megismételhető vagy iv. glukózt kell adni. Ébre
dést követően a beteget szájon keresztül kell táplálni, 
amilyen gyorsan csak lehet. Igen súlyos kémában az 
iv. glukóz és a glukagon egyszerre adható. 

A gastrointestinalis tractus radiológiai és endo
scopos vizsgálata. 

A szükséges adagot (0,2-2 mg) egyénileg kell 
megválasztani az alábbi táblázat szerint: 
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Vizsgálat Gyomorra, duodenumra, A hatás 
helye colonra gyakorolt tartama 

hypotoniás hatás (perc) 
kezdete (pmc) 

Gyomor 

iv. 

0,2mg < 1 5-10 
0,5mg < 1 10-15 
1 mg < 1 12-18 

im. 

1 mg >10-12 10-15 
2mg >5-6 15-25 
Duodenum 

iv. 
0.2mg < 1 8-12 
O,Smg < 1 12-18 
1 mg < 1 16-20 

im. 

1 mg >8-10 20-25 
2mg >4-5 22-30 

Colon 

"· 
0,5-0,75mg < 1 kb. 10-20 

m 
1-2mg >5-10 kb. 20-40 

Béta-receptor blocko/6 túladagolása esetén 
10 mg-ot kell beadni iv. Az adag megismételhető 
vagy a kezelés i.v. infúzióval folytatható 2 mg/óra 
adag alkalmazásával. 
• Figyelmeztetés 

A .hypokit" azonnali beavatkozást tesz lehetó
vé hypoglycaemiás, öntudatlan diabeteses ese
lén. A gyorsan elkészíthető injekciót a beteg kör
nyezetében levó nem egészségügyi személy is 
be tudja adni. Ha a tudatvesztés oka nem hypo
glycaemia volt, a Glucagon injekció nem ártalmas 
a betegre nézve. Az injekció alkalmazása a gas
trointestinalis tractus röntgen- vagy endoscopos 
vizsgálatának elősegítésére cukorbetegnek kü
lönleges körültekintést igényel. Elméletileg lehet
séges a hypersensitivás, mivel polipeptidkészít
mény. Az oldat szálak képződése vagy szilárd 
részecskék kicsapódása esetén nem használ
ható fel. 

Az oldatot közvetlenül a felhasználás előtt kell el
készíteni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1000 (1 nig injekció); 
K-1987 (NOVO 1 mg HYPOKIT 1 NE) 

GLUCOBAYSO. mgtabl.etta. 

(30x; 120x) 
GLUCOBAY .100 mg tabletta 

(30x; 120x) 

BAYER ATC kód:.:A108:F01 

Hatóanyaga, az acarbose. Hatásának alapja, 
hogy gátolja azokat a bélben jelen levő enzimeket, 
melyek résztvesznek a d i-, oligo-és poliszacharidok 
lebontásában. Ez az említett szénhidrátok emészté
sének dózisfüggő lelassulásához vez~t. Különösen 
a szénhidrátokból származó glukóz szabadul fel 
lassabban és kerűl be késöbb a vérbe. llymódon az 
acarbose csökkenti az étkezések után fellépő vér
cukorszint emelkedést. A bélból a végbemenő cu
korfelvétel kiegyenlítésével csökkennek a napi vér
cukoringadozások és alacsonyabb lesz a vércukor
átlag. 

A toxikológiai vizsgálatok, beleértve a carcino
genMsi, a reprodukciós toxikológiai és a mutageni
tási vizsgálatok eredményeit, alátámasztják a készít
mény előnyös ártalmatfansági jellemzóit. 
e Hatóanyag 

50 mg acarbosum, ill. 100 mg acarbosum tablet
tánként 
e Javallat 

Diabetes mellitusban a betegek diétás kezelését 
kiegészítő terápia. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
Mivel gyermekek és fíatalok esetében a hatás és 

a tolerabilitás tekintetében eddig nem áll rendelke
zésre kelló tapasztalat, 18 éven aluli betegeknek al
kalmazása kerülendó. 

Krónikus bélbetegségek, melyek kifejezett 
emésztési és reszorpciós zavarokkal járnak. 

Olyan állapotok, melyek a fokozott bélgáz kép
ződés folytán rosszabbodhatnak (pl. Roemheld 
symptoma-komplex, nagyobb sérvek, bélszűkületek 
és bélfekélyek). Nem adható terhességben és szop
tató anyáknak, mivel kellő tapasztalat nem áll ren
delkezésre. 
a Adagolás 

A hatékonyság és tolerabilitás egyénenként vál
tozik. A tablettát közvetlenül az étkezés előtt, szétrá
gás nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni. 

Kezdő adagja általában naponta 3-szar 50 mg 
(3-szar 1 tabletta Glucobay 50, vagy 3-szar Ih tablet
ta Glucobay 100). 

A továbbiakban naponta 3-szar 100 mg (3-sz or 
2 tabletta Glucobay 50, vagy 3-szar 1 tabletta 
Glucobay 100). 

A dózisnövelést 1-2 hét múlva, esetleg a keze
lés későbbi periódusában is végre lehet hajtani. 

Ha a diéta pontos betartásamellett is zavaró pa-
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naszok lépnek fel, nem célszerű az adagot növelni, 
sót esetleg csökkenteni kell. 

Az átlagos adagolás napi 300 mg acarbose (ami 
napi 3-szor 2 tabletta Glucobay 50-nek, vagy napi 
3-szor 1 tabletta Glucobay 100-nak felel meg). 

Túladagolás eset én, ha a Glucobayt szénhidrát 
tartalmú (poli-, oligo-, diszacharidok) italokkal 
és/vagy ételekkel együtt fogyasztották, meteoris
mus, felfúvódás és hasmenés léphet-fe);-"' 

Ha a túladagolás étel fogyasztása nélkül történt, 
nem várhatók erős bél panaszok. 

Túladagolás esetén 4-6 óra hosszat tilos szén
hidrát tartalmú poli-, oligo-, diszacharid italokat és 
ételeket fogyasztani. 
• Mellékhatás 

Gyakran felfúvódás és bélhangok, esetenként 
hasmenés és hasfájás. Háztartási cukor (nádcukor, 
répacukor), vagy ilyen tartalmú élelmiszer a kezelés 
alatt könnyen erős bélbántalmakat ill. hasmenést 
okozhat. A cukorbetegek részére előírt diéta be nem 
tartása esetén ezek a mellékhatások fokozott mér
tékben léphetnek fel. Ha az előírt diéta betartása el
lenére zavaró panaszok tapasztalhatók, a dózis át
menetileg, vagy tartósan csökkenthető. 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

Ha a Glucobayt orális antidiabeticum (szu!fanil
urea ill. biguanid), vagy inzulin-kezelés mellé írják 
fel, a vércukorszint túlzott csökkenése esetén meg
felelé mértékben csökkenteni kell a tabletta, il!. inzu
lin adagját. Hypoglycaemia fellépésekor tekintetbe 
kell venni, hogy a háztartási cukor (nádcukor, répa
cukor) a Glucobay-kezelés alatt lassabban emész
tődik és szívódik fel, Igy alkalmatlan a hypogly
caemia tüneteinek gyors megszüntetésére. Ezért a 
háztartási cukor helyett ilyenkor célszerű szőlócuk
rot alkalmazni. 

Az acarbose-hatás esetleges gyengítése miatt 
kerülendő gyomorégés ellenes szerek (antacida), 
koleszterinszint csökkentő szerek (p!. koleszti
ramin), aktív szén készitmények (béladszorbensek) 
és emésztést segítő szerek (emésztóenzim készít
mények) egyidejű adása. 
• Figyelmeztetés 

A Glucobay kezelést célszerű a cukorbeteg-iga
zolványban feltűntetni. 

Ha a Glucobay kezelés során az egyéb antidia
beticummal kezelt betegeken a csökkent inzulin
igény miatt hypoglykaemia lépne fel, szőlócukrot 
kell bevenni. (lásd Gyógyszerkölcsönhatást is). 

A_tabletták eredeti csomagolásban 4 évig tart
hatök el. 

Eltartás: 25 °C felett és 75%-nál nagyobb relatív 
nedvességtartalomnál a csomagolatlan tabletták 
elszinezódnek. Ezért a tablettékat csak közvetlenül 
használat előtt szabad a féliából eltávolítani. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1657 (50 mg tabletta) 

K- 1658 (100 mg tabletta) 



Steril,_ pirogénmentes, elektro!itmentes, hyper
toniás cukoroldat 
• Hatóanyag 

Glucosum anhydricum 200,0 g (1110 mmol/1), 
aqua dest. pro inj. ad 1000,0 mL 

Ozmolarítás: 1110 mOsm/1. Energiatartalom: 
3140 kJ/1 (750 kca!/1). pH: 3,5---6,0. 
• Javallat 

Parenterálls táplálás, szénhidrátszükséglet rész
leges fedezése, hypoglycaemia. 
• Ellenjavallat 

Diabetes mellitus, hyperglycaemia, hypotoniás 
hyperhydratio (vízmérgezés), hypotoniás dehydra
tio ( nátriumhiányos exsiccosis), súlyos metabolikus 
zavarok (lactacidosis), hyperosmo!áris állapotok. 
• Adagolás 

lv. lehetőleg centrális vénába (vena cava supe
rior) cseppinfúzióban. A teljes adag és az intun
dáfás sebessége a beteg klinikai állapotától függ. 

Fefnótteknek: zavartalan szénhidrát anyagcsere 
esetén a bevitt glukóz mennyiség nem haladhatja 
meg a 0,5 g!ttkg/óra azaz kb. 2,5 ml/ttkg/óra értéket, 
az infundálás sebessége 20-30 csepp/perc. A napi 
maximális glükóz adag 5 g/ttkg, azaz 70 ttkg esetén 
kb. 1750 ml/nap. · 

Csecsemőknek és' gyermekeknek: igazolt hypo
glycaemia esetén 0,2-0,6 g/ttkg azaz 1-3 ml/ttkg 
infúziós oldat egyszeri, lassú vénás injekcióban, 
parenterális táplálás céljából pedig legfeljebb 
5 g/ttkg/nap glükóz mennyiség vihető be. 

Az egyenletes adagolás érdekében infúziós 
pumpa használata javasolt. 
e Mellékhatás 

A beteg klinikai állapotának megfelelő adagolás 
és ellenőrzés mellett nincs. 
e Figyelmeztetés 

Parenterálls táplálás megkezdése -előtt az eset
leg fennálló shock-ál!apotot, vagy a folyadék-, vala
mint sav-bázis háztartás zavarait, továbbá a praere
nalis típusú oligo-, anuriát meg kell szüntetni, illetve 
rendezni kell. Korai postoperatív vagy közvetlenül 
súlyos trauma utáni szakban, decompensalt szív
elégtelenségben, tüdóvizenyóben, hyperlactaemia 
esetén, vagy egyéb a glükóz hasznosításának zava
rával járó állapotokban fokozott óvatosság indokolt. 
Az infúzió adása közben a vércukor-, továbbá a szé
rum nátrium- és káliumszintet, valamint a vizelet cu
kor- és acetontartalmát ismételten fokozottan ellenő
rizni kell. 11 mmol/1 feletti vércukorérték illetve gly
cosuria fellépésekor csökkenteni kell az infúzió 
mennyiségét, illetve a beadási sebességet vagy in-
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zulin együttes adása szükséges. Lehetőség szerint 
centrális vénába kell adni, mivel perifériás vénába 
történő beadása a véna endotheljét károsíthatja, ez
ze! a véna thrombosisát okozhatja. 

Nagyobb mennyiségú glukóz beadásilesetén a 
káliumion pótlásáról gondoskodni kell (40 mmol 
K+/4250 kJ). 

Parenterális-szénhidráttáplálás esetén foszfátion 
pótlása is szükségessé válhat 

Inkompatibilitás veszélye miatt a készítmény 
más gyógyszerrel történő elegyítése a glukóz redu
káló tulajdonsága miatt kerülendő. 

Nem elegyíthető és ugyanazon· szereléken át 
nem intundálható vérkészítményekkeL 

Kizárólag tiszta oldat használható, a megbontott 
oldatot félretenni és később felhasználni tilos! 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 13253 

Steril, pirogénmentes, elektrolitmentes, hyper
toniás cukoroldat 
e Hatóanyag 

Glucosum anhydricum 400,0 g (2220 mmol/l), 
aqua dest. pro inj. ad 1000,0 mL 

Ozmolarítás: 2220 mOsm/1. Energiatartalom: 
6280 kJ/1 (1500 kcal/l). pH: 3,5---6,0. 
• Javallat 

Parenterálls táplálás, szénhidrátszükségtet rész
leges és teljes fedezése. 
e Ellenjavallat 

Diabetes mellitus, hyperglycaemia, hypotoniás 
hyperhydratio (vízmérgezés), hypotoniás dehydra
tio (nátriumhiányos exsiccosis), súlyos metabolikus 
zavarok (lactacidosis), magas koncentrációja miatt 
általában hyperosmolaris állapotok, thrombo
siskészség. 

Gyermekeknek nem adható! 
• Adagolás 

Kizárólag centrális vénába (vena cava superior) 
cseppinfúzióban. A teljes adag és az infundálás se
bessége a beteg klinikai állapotától függ. Zavarta
lan szénhidrát-anyagcsere esetén a bevitt glukóz 
mennyiség nem haladhatja meg a 0,5 g/ttkg/óra, 
azaz 70 kg esetén kb. 80-100 ml/óra értéket, az 
infundálás maximális sebessége 20-30 csepp/
/perc. 

A napi maximális glukóz adag 5 g/ttkg, azaz 
70 ttkg esetén 850 ml/nap. Az egyenletes adagolás 
érdekében infúziós pumpa használata javasolt 

e Mellékhatás 
A beteg klinikai állapotának megfelelő adagolás 

és ellenőrzés mellett nincs. 
e Figyelmeztetés 

Parenterálls táplálás megkezdése előtt az eset
leg fennálló shock-állapotot vagy a folyadék-, vala
mint a sav-bázis háztartás zavarait, továbbá a 
praerenalis típusú oligo-anuriát meg kell szüntetni, 
illetve rendezni kell. Korai postoperatív vagy közvet
lenal súlyos trauma utáni szakban, decompensalt 
szívelégtelenségben, tüdővizenyóben, hyperlac
taemia esetén, vagy egyéb, a glükóz hasznosításá
nak zavarával járó állapotokban fokozott óvatosság 
indokolt 

Az infúzió adása közben a vércukor-, továbbá a 
szérum-nátrium- és káliumszintet, valamint a vizelet 
cukor- és acetontartalmát ismételten fokozottan 
ellenőrizni kell. 11 mmol/1 feletti vércukorérték, illet
ve g!ycosuria fellépésekor csökkenteni kell az infú
zió mennyiségét, ill. a beadás ütemét, vagy inzulin 
együttes adása szükséges. Kizárólag centrális vé
nába alkalmazható, perifériás vénába történő be
adása a véna endotheljét károsfthatja, ezzel a véna 
thrombosisát okozhatja. 

Növeli a véralvadékonyságot, kü!önösen idő

sebb korban a coronaria thrombosisát okozhatja. 
Nagyobb mennyiségú glükóz beadása esetén 

káliumion pótlásról gondoskodni kell (40 mmol 
K•/4250 kJ). 

Parenterálls szénhidrát táplálás esetén foszfát
ion pótlása is szükségessé válhat. 

A készítmény más gyógyszerrel történő elegyí
tése a glukóz redukáiP tulajdonsága miatt kerü
lendó. 

Nem elegyíthető és ugyanazon szereléken át 
nem intundálható vérkészitményekkeL Kizárólag 
tiszta oldat használható fel, a megbontott oldatot fél
retenni és később felhasználni tilos! 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3684 

GLlJC:őSIJM40%:irijekció' , .. •· 
(1Ő x•1o rril) · · · · ·· ·· 

EGIS ..... , .. ,·., '· > A\~kódc~~5~i',o:3, 

• Hatóanyag 
4 g glucosum pro injectione (10 ml) ampullánként 

• Javallat 
Hypoglycaemia, agy- és tüdőoedema, car

diomyopathia, májbetegség, ólom-, arzén- stb. mér
gezés, műtét utáni állapot. 
e Adagolás 

Feln6fteknek a 40%-os oldatból 10-200 ml ív. 
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• Mellékhatás 
Localis vena irritatio, thrombophlebitis előfor

dulhat. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag iv. adható! Coma diabeticum esetén 
inzulinnaL 
• Megjegyzés: V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 13254 

A G!urenorm hatóanyaga a gliquidon az inzulin
termelő sejtek inzulin elválasztását serkenti. 

Egyszeri 30 mg-os adag mellett a plazmakon· 
centráció a beadást követő 2-3. órában éri el a 
maximális értéket, mely 500-700 ng/ml. Ez az érték 
1,5 órán belül a felére csökken. 

Az orális, illetve iv. adás utáni kiválasztási ada
tok és vérszintgörbék szerint a Glurenorm tabletta 
felszívódása megbízható és csaknem teljes. A gli
quidon csaknem teljesen metabolizálódik, a 
metabolitok csekély mennyiségben ürülnek a vize
letteL Függetlenül a beadási módtól és a beadott 
anyagmennyiségtól, az alkalmazott adagnak mint
egy 5%-a jelenik meg metabolizálódva a vizeletben. 
Ismételt adás után a vizelettel történő kiválasztás 
hasonlóan kismértékű. A metabolitok túlnyomóan az 
epével és a széklettel ürülnek. 
• Hatóanyag 

30 mg gliquidonum tablettánként. 
a Javallat 

Felnőttkori, 11. típusú (nem-inzulindependens) 
diabetes mellitus, amikor a szénhidrát-anyagcsere 
diétával (önmagában) már nem szabályozható. 
e Ellenjavallat 

Inzulinhiányos diabetes, coma és praecoma 
diabeticum, acidosissal vagy ketosissal járó anyag. 
cserezavar, szulfonamid allergia, akut hepatikus 
porphyria, valamint terhesség és szoptatás. 
• Adagolás 

Az adagot és a megfelelő diétát a beteg 
anyagcsereállapotától függóen egyedHeg kell meg
állapítani. 

úiadagbeálfítás 
A Glurenorm kezelést általában a reggelinél 

adott% tablettával (15 mg) kell kezdeni. Ha ez nem 
elegendő, úgy fokozatosan emelhető az adag. Napi 
4 tabletta (120 mg) feletti adag az anyagcsere folya
matokat már nem javítja tovább. 

Átáflítás más, hasonló hatású orális antidia
beticumról 

Az adagolás az anyagcsere állapotától függ. 



Az átállításkor figyelembe kell venni, hogy 1 tabletta 
(30 mg) Glurenorm hatáserőssége kb. 1000 mg 
tolbutamidnak, 5 mg g!ibenklamidnak, 250 mg klór
propamidnak vagy 500 mg acetohexamidnak fe
lel meg. Az átál!ítás általában V~1 tabletta Glu
renormmal kezdhető. A napi adagot 2 tablettáig (60 
mg) lehet egyszerre, reggelihez bevenni. A napi 
adag 2-3 részre osztásával-az étkezésekhez iga
zodva- kiegyensúlyozottabb anyagcsere állapot ér
hetöel. 

A Glurenorm tablettát mindig az étkezés meg
kezdésekor kell bevenni. 

Túladagolás tünetei 
Hypoglycaemiás reakciók, gyomorpanaszok, 

bőrreakciók. 
Kezelés: azonnali orális vagy ív. glükóz adás. Al

lergiás reakciók esetén a készítmény adását azon
nal fel kel! függeszteni és más orális antidia
beticumra kell áttérni. 
e Mellékhatás 

Ritkán hypoglycaemiás reakciók, allergiás bór
reakciók, vérkép-elváltozás, gyomor-bél rendszeri 
panaszok. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Szalicilátokkal, szulfonamidokkal, fenilbuta
zon készftményekkel, antituberculoticumokkal, klo
ramfenikollal, tetraciklinekkel, kumarin-származé~ 
!<okkal, klofibrátta1 és származékaiva!, ciklofoszfa
middal, MAO-gátlókkal, valamint béta-blackalókkal 
együtt adva a vércukorszint csökkentő hatás erő
södik. 

- Klórpromazinnal, sympathomimeticumokkal, 
kortikoszteroidokkal, pajzsmirigyhormonokkal, orális 
fogamzásgátlókkal, nikotinsav tartalmú készítmé
nyekkel együtt adva gyengül a vércukorszint csök-
kentő hatás. · 
e Figyelmeztetés 

A G Iurenormmal kezelt cukorbetegeket rendsze
resen kell ellenőrizni. Az orvos hívja fel a beteg fi
gyelmét, hogy az adag optimális beállítá.sáig, 
gyógyszeNáltáskor, valamint a gyógyszer rendszer
telen szedése esetén csökkenhet a közúti forgalom
ban való részvétel és a baleseti veszéllyel járó mun
kavégzés biztonsága. Az orvosnak ezt a beteg álla
pota alapján mérlegelnie kell. 

A Glurenorm kezelést a vesebetegek általában 
jól tűrik, azonban súlyos vesebetegség esetén foko
zott oNosi felügyelet javallt. 

Ha a kezelés során rosszuliEit vagy egyéb tünet, 
pl.: vércukorszint-esés, láz, bőrkiütés, émelygés 
stb. jelentkezne, a gyógyszer szedését azonnal fel 
kell függeszteni. 

A cukorbetegség szív- és keringési zavarokhoz 
vezethet. Fontos a beteggel tudatni, hogy egy étke
zés kihagyása, vagy az orvos által előírt adagolás 
be nem tartása a vércukorszint jel6nt6s csökkené
sét okozhatja, ami hypoglycaemiás tüneteket vált
hat ki. 

Hypoglycaemiás állapot esetén általában koc
kacukrot. édességet vagy cukortartalmú italokat kell 
fogyasztani. 

Az alkoholfogyasztást kerülni kell, mivel a 
Glurenorm csökkentheti az alkoholtoleranciát 

A fizikai megerőltetés fokozza a vércukorcsÖk
kentő hatást. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2310 

• Hatóanyag 
250 mg acidum glutiimlcum tablettánként. 

• Javallat 
Oligophrenia különböző fokai, mongolismus, 

szerzett agyi degeneratí).' .13.esiók, postencephalitis
es állapot, detect schizophrenia, circularis psy
chosis és psychopathla melancholiás alakja. 
• Adagolás · · 

Felnőtteknek és 14 éven felülieknek 1.0-15 g 
(40-60 tabJ.) nap8nta, de van olyan eset, mikor na
pi 0,5-1 g (2-4 tabi.) is eredményes. Egyes súlyo
sabb esetekben _legalább 6·, de inkább ·18 hónapos, 
sót 2 évig tartó folyamatos kezelés is szükségessé 
válhat. 

Gyermekadag: 2 hónapos kortól 14 éves korig 
0,5--0,2 g/ttkg naponta, 3-5 részletben hónapokig. 
A fenti adagokat fokozatos emeléssei kel! elérni. 
• Mellékhatás 

Nyugtalanság, melynek jelentkezésekor az .elő
ző adagrakell visszatérni, és azt fenntartó adagnak 
kell tekinteni. 
a Figyelmeztetés 
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Nagyobb mennyiségú Glutaminsav tabletta cu
korbetegeknek történő adásakor figyelembe kell 
venni, hogy tabletténként 173,3 mg cukrot tartal
maz. Csecsmáknek és kisgyermekeknek a tablet
tákat összetöNe, az ételbe keverve kell adagol ni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
a Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: K- 889 

eL.ütllRsiNintu:Z;ö, > ····••·•·.···••··•.•··.··••· 

BERLÍN cHEMIE . ,O,TC kód• A05B A01. 

A GIUtarsin ammóniamérgezés esetén a szerve-. 
zet méregtelenítésére szolgál. 

Arginin és glutaminsav tartalma révé~ az anyag
csere terápiás eredményre vezethetóen módosul. 

Arginin beviteléveL ATP jelenlétében a Krebs
Henseleit-cik!us aktiválódik a májban, a karbamid
szintézis stimulálódik (a szérumban .ilö a karbamid, 
egyidejűleg csökken az ammónia szintje.).c.lzolált, 

. perfundált patkánymáj madellen bizonyították; hogy 
perfúziós kG-zeg ben lévő arginin több irányú anyag
csere-aktiváló hatást fejt ki. 

öSszességében az argininnek a következő ha
tásai vannak: 

- a karbamidciklus enzimjeinek aktivitását 
növeli; 

-a kreatininfoszfát-szintézist elősegíti; 
-a proteinszintézisre szelektív hatást fejt ki; 
- a hyperammoniaemiát csökkenti. 
A glutaminsav amr'nóniamegkGtó- és vívóanyag

ként működik, de hatásossága ATP-hez Kötött. A 
gtutaminsav bontása révén ammónia szabadul fel a 
m'ájban tbemenet a karbamidciklusba) és a vesék
ben is (ammónium formájában történő kiválasztó
dás). 
• Hatóanyag· 
1 OOO ml infúziós oldat tartalmaz: 
sorbitum 
argininium.chloratum 
( megfelél 27;1 g argininnek), 
ai;idum glutamicum 
K+: 
Na+: 
Cl-• 
Elméleti osmolaritás: 
pH érték: 
titrálási savasság max. 
{a vér pH értékére vonatkoztatva} 
energiatartalom {összesen) 
össz-nitrogén: 
a Javallat 

50,0 g 

32,8"g 
22,9 g 

10mmol, 
. _140mmol, 

150mmol. 
887 mOsm/1 

6,0-6,6 
5,0 mmol/1 

2035 kJ/1 
10,9 g/l 

Hyperammonaemia kezelésére a következő in
dikációk esetén: 

Belgyógyászatban 
Exogén májcoma 
- májcirrhosis portalis hypertoniáva! (spontán 

shuntok); 
- oesophagusvarix-vérzés, intrahepatikus elzá

rádások következtében májcirrhosisban; 
- porto-syslemás shuntmútét utáni állapotban; 
- portalis (hepatikus) encephalopathia krónikus 

recidiváló formájában (epizódikus stupor). 
Comaprophylaxis: oesophagusvarix-vérzés; 
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- májcirrhosisban szenvedók fekélyvérzése; 
- hyperammoniaemiával és agyi tünetekkel járó 

cor pulmonale decompensatum. 
SebésZetben 
Exogén coma: 
- porto-syslemás shuntmútétek után; 
- májcirrhosisban végzett egyéb mútétek után 

(pl. cholecystectomia); 
- májcirrhosisban elszenvedett súlyos trauma 

után. 
Comaprophylaxis porto-systemás shuntmútétek 

alatt és után 
- í:losszantartó shock-syndroma esetén (hypo

xaemiás májkárosodás veszélye); 
-·komplikált sebészeli beavatkozásokban, akut 

és krónikus májbetegségek esetén. 
A Glutarsin használat csak akkor javasolt, ha a 

májban kielégító a karbamid-szintézis (a karbamid
kiválasztás mérése 24 órás vizeletben: a napi 5 g 
alatti kiválasztás esetében hatástalan). Endogen 
comában ezért hatás nem várható. Exogen 
comában viszont már 500-1000 ml Glutarsin adása 
után gyakran figyelemreméltó javulás tapasztalható. 
• Eltenfavallat 

- veseelégtelenség; 
- anuria; 
- a tartalmazott ionok megnövekedett szérum-

szintje. 
e Adagolás 

Tartós iv. cseppinfúzióban. 
Adagolási írányelvek: 
Comá" terápia esetén naponta 1000-1500 ml. 

cseppinfúzió formájában (beadási sebesség 
60-120 csepp/perc). 

A neuropsychiatriai tünetek javulása után adag
csökkentés napi 500-1 OOO ml-re. 

Comaprophylaxis es etén naponta 500-1 OOO ml . 
Coma hepaticum esetén a Glutarsin kezelés a 

komplex terápia alkotórésze. 
• Mellékhatás 

A Glutarsint általában jól tűrik a betegek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A Glutarsin más infúziós oldattal nem keverhetó. 
e Figyelmeztetés 

A Glutarsin infúzió alkalmazása során figyelem
mel kell lenni az egyéb bevitt folyadékmennyiségre 
és elektrolitokra (cave: májcirrhosisban ascites haj
lam!). 

Alkalmazása során ellenőrizni kell a szérumelek
trolitokat, a vércukorszintet, a savbázis-, valamint a 
folyadékegyensúlyt 

Gyors beadás esetén nemkívánatos reakciók je
lentkezhetnek. 

Emelkedett szérumozmolaritás esetén csak fo
kozott elővigyázatossággal alkalmazható. 

Csak sértetlen palackban lévő tiszta oldatot sza
bad felhasználni! 



A Glutarsint a palack felbontása után azonnal fel 
kell használni. 

Eltartás: fénytól védve, szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: K -948 

GLYCOSEPToldat.(3Ö il)J) 

BIOGAL 

Oesinficiens hatású, kizárólag külsóleg (száj
üreg, garat) alkalmazandó készitmény. Főként a 
Gram negatív baktériumokkal szemben hatásos. 
o Hatóanyag 

30 mg acriflavinium chloratum, 300 mg men
tholum, 1 ,5 g natrium benzoicum, 1,5 g resorcinum 
propilénglikol tartalmú {30 ml) alkoholos oldatban. 
o Javallat 

Akut és krónikus pharingitis és laryngotracheitis, 
gennyes arcüreggyu!ladás, valamint gennyes, feké
lyes szájüregi megbetegedések. 
o Adagolás 

Ecsetelésre és porlasztás céljára eredeti tö
ménységben, melléküreg öblítésre desztillált vízzel 
kétszeresre hígitva, száj és garatöblítésre 40 csep
pet 100 ml vízhez adva. 
e Figyelmeztetés 

Belsőleg· nem alkalmazható. 
Eltartás: szobahómérsékleten, sötét üvegben, 

fénytól védve. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3214 

GORböíH ö o lloó'~E>ii'IJiii(C'i~i:••····· 
<1ö,..1ohíiJ .:':·:_,~.-;:::(\-~,;::;:?~;:::: . 

· ·:~t~n<9:~r 

Kallikrein-inaktivátor. Gátolja a proteolytikus en
zimeket, fgy a kallidinogenázt a trypsint, a plazmint 
és bizonyos plazminogén aktivátorokat 
o Hatóanyag 

100.000 NE aprotininum /kallikm!n-inaktivátor/ 
10ml-es ampullánként 
o Javallat 

Elsődleges hyperfibrinolytikus vérzés. "Shock ál
lapotok korai kezelése. Adjuváns terápiaként súlyos 
akut pancreatitisben. 
e Ellenjavallat 

Oisseminált intravasalis coagulopatliia (DIC), a 
készítmény iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Felnőttek (átlag 70 kg súlyú} kezelését kb. 

500 ezer NE iv. kezdeti adaggal, lassan (max. 5 mVperc 
sebessége!), fekvó helyzetben kell kezdeni. Az 
elért vérszint fenntartását tartós cseppinfúzióval 
{200 ezer NE 4-6 óránként) kell folytatni. A napi 
összadag minimum 1 millió NE. A klinikai kép és a 
laboratóriumi leletek javulása után a napi adag foko
zatosan (500 ezer NE-re) csökkenthető. 

Gyermekeknek- testtömegüknek megfelelóen -
a felnőtt adagok arányos mennnyisége adható. 
o Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók, melyek súlyossága a 
kezelés megszakitását is indokolhatja .. Előfordulhat 
ritkán émelygés, hányás, hasmenés, izomfájdalom, 
vérnyomásváltozás. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- Rheomacrodex infúziókkal {egymás érzékenyr

tó hatását fokozzák). 
e Figyelmeztetés 

A hatóanyag fehérje eredetű, polipeptid szerke
zetú, ezért antigénként viselkedhet. A túlérzékeny
ség megállapítására a kezelés előtt ezerszeres hígf
tásból1 ml-t iv. kell beadni. Túlérzékenységi reakció 
esetén nem használható a 'készítmény. Az infúzió 
adása, ill. injiciálás alatt jelentkező túlérzékenységi 
tünetek vagy intolerancia esetén az adagolást azon
nal meg kell szakítani. 
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Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3411 

Kinolin-származék, bactericid hatású chemo
therapeuticum. 

Alacsony koncentrációban gátolja a DNS szinté
zisét, anélkül, hogy befolyásolná a sejtmembrán 
vagy a sejtfal sértetlenségét, így baciericstatikus 
hatást fejt ki. 

Magasabb koncentrációban az RNS - szintézist 
gátolja és így baGterieid hatást fejt ki. Széles 
antibacteriális spektrumú. Staphy/ococcus aureus, 
Klesbsiella és néhány Pseudomonas törzsre is hatá
sos. Rezisztencia lassan fejlődik ki, toxicitása ala
csony. Hatékony a Gram-negatív kórokozók túlnyo
mó többségével szemben, valamint Staphylococ
cus aureus okozta fertőzések leküzdésében. 
o Hatóanyag 

250 mg acidum oxolinicum hatóanyagat tartal
maz tablettánként. 
e Javallat 

Oxolinsav-érzékeny mikroorganizmusok okozta 
húgyúti fertőzések, cystitis, pyelonephritis, pyelitis, 
pyelocystitis, bacteriuria, esetleg prostatitis. Músze-

res vizsgálatok (katéterezés, cystoscopia stb.) 
okozta fertőzések, ill. ezek megelőzése. 
o Ellenjavallat 

Terhesség, szoptatás, 3 hónapos kor alatt. 
• AdagoJás 

Átlagos a(jagja felnőtteknek és 12 évesnél idősebb 
gyermekeknek naponta 1500 mg (3-szar 2 tabletta), 
közvetlenül étkezés után. 

Gyermekeknek: 3 hónapos kortól - 2 éves kor 
alatt megfontolt esetekben - adható. 

Átlagos adagja gyermekeknek napi 25 mg/ttkg 
az alábbi tálázat alapján: 

Életkor Testtömeg Naponta adott gyógyszermenny. 
mg tabletta 

3 hónapostól 
1 éves korig 5,5-10 kg 125--250 %-1 

1-3 év 10-14 kg 250-350 1-1 'A 
4-5 év 15-18 kg 375-450 1 %-1-% 

6 év 20-22 kg 500-550 2-2 v. 
7-12 év 22-36 kg 550-750 2 V.-3 

A feltüntetett gyógyszermennyiséget 3-4 rész
letben kell bevenni. 

A kúraszerú adagolás időtartama tEilnőtteknek 
2-4 hét, gyermeknek 7-10 nap {kivételesen- elhú
zódó, fenntartó kezelés esetén - még két hétig, 
csökkentett (15-20 mg/ttkg) adag ban. 
o Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok: hasi fájdalmak, 
hányinger, hányás, cholestasis, hasmenés, gyomor
bélvérzés, 

Allergíás reakcíók: pruritus, urticaria,. angioneu
rotikus oedema, eoSinop

1
hilia. 

Központi idegrendszeri tünetek: aluszékonyság, 
gyengeség, szédülés, fejfájás, látá$zavar, myalgia. 
Predisponáló betegségek (epilepsia, parkinsonis
mus, arteriosclerosis) esetén toxikus psychosis 
(convulsio, intracraníalis nyomásfokozódás). 

Vérképzószervi károsodás: thrombocytopenia, 
leukocytopenia, haemolytikus anaemia. 

Egyéb: Photosensibilisatio. Arthralgia. 
A mellékhatások többnyire csak átmenetiek, a 

kezelés megszakítása csak ritkán válik szüksé
gessé. 
O Gyógyszerkölcsönhatás 

-Az oxolinsav és a nitrofurantoin egymás hatá
sát antagonizálja. 

- Nalidixsavval keresztrezisztencia fordulhat elő. 
- A májon át metabolizálódó szerek kiürülését 

gátolja. 
- Furosemid fokozhatja az oxolinsav aktlvitását 

húgyúti fertözésekben (növeli koncentrációját a vi
zeletben}. 
• Figyelmeztetés 

Epilepsiás betegeknek a központi idegrendszer
re kifejtett izgató hatása miatt, valamint máj- és ve
seelégtelenségben szenvedóknek, a funkciós vizs-
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gálatok elvégzése mellett, csökkentett adagban, fo
kozott óvatossággal adható. 

Csecsemókori alkalmazása fokozott ellenőrzést 
igénye!. 

Tejcukor tartalma miatt a tejcukor-érzékenység
ben szenvedó betegen gyomor-bélrendszeri pana
szokat okozhat. 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés: + V · .. 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3468 

2,3-benzodiazepin származék. Szerkezetében 
eltér a hagyományos 1 ,4-benzodiazepinektól, s ez 
farmakológiai tulajdonságaiban is tükröződik. 

Anxiofytikus tulajdonságú, de a koncentrálóké
pességet nem rontja. Nem rendelkezik izomre
laxáns, alkoholpotenciáló és cardiodepressív mel
lékhatáskal. Non-sedatív anxiolyticum a dependen
cia kialakulásának veszélye nélkül. 
e Hatóanyag 

50 mg tofisopamum tabletténként 
e Javallat 

Feszültséggel, vegetatív zavarokkal, enyhe anx
ietassal járó betegségek; azon neurosisok, amelye
ket az előbbiek mellett indítékhiány, fáradtság, reac
tív depressio, apathiás, inaktív állapotok jellemez
nek. Pseudoanginás fájdalom tüneti adjuváns keze
lése. 

Alkoholelvonási syndroma, predeliriosus, delirio
sus állapotok veget8.tív és izgalmi tünetek. 

A myorelaxans hatás hiánya miatt olyan kórké
pekben is alkalmazható, amelyekben az izomre
laxáció kontraindikált vagy nem kívánatos {myasthe
nia gravis, myopathiák, neurogen izom-atrophiák). 
o Ellenjavallat 

Eddig nem ismeretes. Bár teratagéri hatást nem 
észleltek, alkalmazása a terhesség elsó harmadá
ban nem ajánlatos. 
o Adagolás 

Felnőtteknek: általában naponta 50-300 mg 
(1-3-szor 1-2 tabletta). 
• Mellékhatás 

Gastrointestinális panaszok, bőrviszketés, exan
thema. Túlzott élénkség és aktivitás, esetleg feszült
ség, ingerlékenység, ami a dózis csökkentésekor 
vagy a gyógyszer elhagyásakor megszúnik. Na
gyobb esti adag után efalvási zavar. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to-



vábbiakban egyénileg határozandó meg a titatom 
mértéke. 

Bárkiütések jelentkezésekor a kezelést meg kell 
szakítani! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3475 

GJ=ncn·llal:iletta · (1 odx) 
AWD ATC kód: D01B A01 

Hatóanyaga, a griseofulvin fungisztatikus hatású 
a dermatophytonok (Trichophyton Microsporum és 
Epidermophyton fajok) ellen. 

A griseofulvin jelentős affinitással bír a keralin
nal, elsősorban a bór, haj és körm ök szarurétegével 
szemben. 

Az úgynevezett Curting-effektust {a gombafona
lak hullámossá vátnak és felgöndörödnek) idézi elő, 
ami megakadályozza a gombafonalak növekedését. 

Valószínű hatásmechanizmus a fehérje-szintézis 
gátlása griseofulvin-purin-komplexképzés révén, 
aminek következménye az RNS-szintézis gátlása, 
vatamint a sejtfal felépülésének akadályozása. 

A griseofulvin per os adagolás során mindene
kelótt a vékonybélból szívódik fel. Mivel a griseoful
vin erősen lipofil, a reszorpció zsíros étel fogyasztá
sával elősegíthetó. Maximális vérptazmaszint a be
vétel után 3-5 órával érhető el. 

A hatóanyag gyorsan eloszlik a szerve~etben, 
és túlnyomórészt a bőrben koncentrálódik. Allandó 
plazmakoncentráció eselén a siratum comeumban 
a vérplazmaszint többszöröse halmozódik fel. 

A griseofulvin jórészt a májban metabolizálódik 
inaktiv 6-desmethylgriseofulvinná, majd a vesén át 
választódik ki. Az eliminációs felezési idő kb. 12 óra. 
A griseofutvinnak kevesebb, mint 1%-a változatlan 
formában a vizelettel ürül. 

A reszorpció egyénenként erősen változó, akár 
az orálisan beadott dózis 70%-át is elérheti. 
e Hatóanyag 

125 mg mikronizált griseofulvinum tablettánként. 
• Javallat 

A bór, hajas fejbór és körmök dermatophytonok 
(Trichophyton, Microsporum és Epidermophyton fa
jok) által okozott betegségeinek kezelésére. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni ismert túlérzékeny
ség. 

Nem adható egyes májbetegségekben (akut 
hepatikus porphyria, súlyos májfunki::iós-zavar), illet
ve az immunrendszer bizonyos betegségei (co!
lagenosis, pl. szisztémás lupus erythematosus) ese
tén 

Fogamzás időszakában, valamint a terhesség 
és szapiatás alatt Gricin nem szedhető (lásd 
Figyelmeztetés). 

Újszülötteknek adni tilos! 
óvatosan adható penicillin-érzékenység esetén, 

mert keresztallergia léphet fel. 
• Adagolás 

Ha az orvos másképpen nem rendeli, szokásos 
adagja felnőtteknek és 14 éven felütieknek 4-szer 
1 tabletta (maximális napi adagja 500 mg). 

Kiterjedt bőrgombásodásoknál kétszeres dózis 
is adható. 

2-14 éves gyermekek napi adagja 1-3 tabletta 
griseofulvin (ez napi 10mg/ttkg-nak felel meg). 

Az alkalmazás módja és időtartama 
A tablettákat étkezés után, szétrágás nélkül, bő

séges folyadékkal kell bevenni. 
A kezelés időtartama a fertőzés jetlegétól és a 

megbetegedett szövet pótlásához szükséges időtól 
függ. Szokásos alkalmazási időtartam bórgombáso
dás esetén legalább 4 hét, körömgombásodás ese
lén 6-12 hónap. 
e Mellékhatás 

Esetenként fejfájás, emé$zlési zavar valamint 
émelygés, hányás, étvágytalanság és hasmenés 
léphetnek fel. 

Allergiás bórtünetek (pl.. urticaria, exanthema, 
fokozait fotoszenzitivitás) ritkán figyelhetők meg. 

Egyes esetekben fáradékonyság, aluszékony
ság, álmatlanság, szédülés, koordinációs zavarral 
járó kanfusus állapot, valamint csökkent koncen
trálóképesség léphetnek fel. 

Szisztémás lupus erythematosus fellépése, sú
lyos bórelváltozások -toxikus epidermalis mecroly
sis (Lyell-syndroma), erythema exsudativum multi
forme (Steven-Johnson-syndroma) és rokon kórké
pek-, valamint orális candidosis, éppen úgy mint 
leukopenia és transitorikus albuminuria ritkán fordul 
elő. 

Kivételes esetekben anginaneurotikus oedema 
téphet fel és egyes esetekben paraesthesia a ké
zen, ill. a lábon .. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A griseofulvin csökkenti a kumarin típusú 
antikoagulánsok hatását ( enzimindukció révén ezek 
metabolizmusát gyorsitja). 

Barbiturátok csökkentik a griseofulvin _hatását a 
reszorpció és/vagy a metabolizmus gyorsítása ré
vén. 

A Gricin csökkenti az orális fogamzásgátlók ha
tását (gyorsítja a fogamzásgátló metabolizmusát). 
Ezért szedésekor kiegészítő fogamzásgátló mód
szer alkalmazása szükséges! 

A griseofulvin fokozhatja az egyidejűleg fo
gyasztott alkohol hatását ill. alkoholintoleranciát 
okozhat. 
e Figyelmeztetés 

A griseofulvin fennálló májműködési zavarban, 
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különösen · hosszantartó kezelés esetén, a máj
funkció további károsadását idézheti elő. Ezért ezen 
betegek májfunkcióját rendszeresen ellenőrizni kell. 

Olyan betegeknél,. akiknél a csontvelő előzete
sen károsodott, griseofuJvinnal történő kezelés 
csak' a vérkép rendszeres ellenőrzésemellett tör
ténhet (a haernapoetikus rendszerre kifejtett hatá
sa miatt). 

A griseofulvin a sejtosztódás során kromoszóma 
osztódási zavart kifejtő hatása révén genetikailag 
károsodást okozhat. Jóllehet Ilyen hatás emberen 
nem bizonyított, mind nők mind férfiak esetében, a 
kezelés alatt és a kezelés után hat hónapig gyer
meknemzés nem javasolt. 

Mivel a griseofulvin csökkenti az orális fogam
zásgátlók hatását, szedésekor kiegészitó fogam
zásgátló módszert kell alkalmazni. 

Ha szoptatás alatti alkalmazása elengedhetet
len. a szoptatást abba kell hagyni! 

A gyógyszer a koncentrálóképességet csök
kentheti. Ezért az orvos egyedileg határozza meg a 
közlekedésben való részvételre, a baleseti ve
szélfyel járó munka végzésére vonatkozó korláto
zást vagy tilalmat. 

Alkalmazásának illetve hatásának tartama alatt 
nem szabad szeszesitalt fogyasztani! 

Túladagolás 
Speciális antidotum nem ismert. 
Mérgezésnél tüneti kezelést kell alkalmazni. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 6988 

GFliSEbFUI.VIN 125 mgtabletta ·· 
(100x) 

ORION . ATCkód ~o 1 s Ao1 · 

A grizeofulvin a Penicillin griseofulvumból szár
mazó fungistatikus antibiotikum. AbSzorbeálódik a 
frissen képződött keratinba és lerakódik a bör szem
csés és szarurétegében, megakadályozva a gom
bák további behatolását a keratin réteg be. A bőrön 
élősködő gombák a bőrfelszín elszarusodott sejtjei
vel együtt lefejtődnek és az alullevő frissen képző
dött keratin egészséges marad. A mikronizált ható
anyag a bélból jól felszívódik. A májban metabo
lizálódik és főként a vizelettel, széklettel és kisebb 
mértékben a verejtékkel választódik ki. 
e Hatóanyag 

125 mg griseofulvinum microcrystallicum tablet
tánként 
o Javallat 

Kizárólag abban az esetben adható, ha a lokális 
antimycotikus kezelés sikertelen, vagy ha helyi ke
zelés nem folytatható. 
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A bór, haj és köröm gombás fertőzései, melyet 
Trichophyton. Microsporum, Epidermophyton és 
Favus fajok okoztak. Nem hatékony pityriasis versi
color, erythrasma, blastomycosis, histoplasmosis, 
cryptococcosis, candidiasis, coccidiomycosis és 
actinomycosis eseteiben. 
• Ellenjavallat 

Porphyria. Hepatocelluláris elégte!en,ség. Ter
hesség. Lupus erythematosus disseminatus. Peni
cillin érzékeny betegekre különös gondot kell fordí
tani, mert a Griseofulvin penicillin származék. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: a szokásos adag 2 tabletta napon
ta kétszer vagy 1 tabletta naponta négyszer, 
étkezés után. 

Gyermekeknek: 3 év alatt napi két-háromszor% 
tabletta, 3-7 éves korban napi kétszer 1 tabletta, 
7-15 éves korban napi háromszor 1 tabletta étkezés 
után, bóséges folyadékkal bevéve. 

Tínea capitis: legjobb eredményeket a 
Microsporon audoninií, M. canis, Trichophyton ton
suraus vagy T. mentagrophytes kórokozók eseté
ben érik el. A kezelés javallt időtartama két-három 
hónap. Néhány esetben a tenyészet három-négy 
hét után negatív. A haj a kezelés alatt a lehető leg
rövidebb legyen. Ha ez a kezelési periódus nem ki
elégítő, a kezelést meg kell ismételni. A hámlás 
vagy a fertőzés tünetei a kezelés kezdetén gyakran 
rosszabbodnak, de a kezelés folytatása során ezek 
megszúnnek. 

Tínea corporis: Griseofulvinra jól reagál. 
Trichopyton rubrum, mely rezisztens a helyi kezelés
re, ugyancsak érzékeny az orális kezelésre. A bór
viszketés gyakran 24 óra alatt megszűnik és a teljes 
gyógyulás két-nyolc héten belül elérhető. 

Tinea unguinum (onychomycosis): a körmök 
lassú növekedése miatt hosszas kezelés szüksé
ges: a kézujj körmeit 4-5 hónapig, a lábujj körmeit 
6-12 hónapig kell kezelni. Tanácsos kombinálni az 
antimicotikus helyi kezelést és esetenként a megbe
tegedett körmök eltávolítását is Griseofulvin 
kezeléssel. 

Tinea pedis: a láb krónikus gombás bórgyulla
dása esetén a kezelés hatására a viszketegség, 
erythema és hyperkeratosis gyorsan megszűnik. Ha 
a hyperkeratosis makacs, helyileg hámlasztászert 
kell alkalmazni. A kezelés idötartama két-nyolc hét. 
o Mellékhatás 

A kezelés alatt súlyos meflékhatások ritkán for
dulnak elő. A kezelés elején gyakori a fejfájás, de 
egy-két hét alatt megszűnik, még akkor is, ha a ke
zelést nem szakftják meg. Gyomortáji panasz, 
émelygés, hányás, börk"rütés és szérumbetegség 
tOnetei előfordulhatnak. Észleltek leukopeniát és 
granulocytopeniát, de a haematológiai változások a 
kezelés abbahagyására eltűntek {néha már a keze
lés folyamán). A kezelés során albumin jelenhet 
meg a vizeletben. 



e Gyógyszerkölcsönhatás 
Májenziminduktor. ezért a dicurnaral típusú 

alvadásgátlók és orális fogamzásgátlók hatása 
csökkenhet. Orális fogamzásgátlók és Griseofulvin 
együtt szedésekor megvonásos vérzés, amenor
rhasa és terhesség előfordult. 
• Figyelmeztetés 

Hosszabb ideig tartó vagy ismételt kezelés ese
tén rendszeres vérkép és májfunkció ellenőrzés 
szükséges. 

Nem ismeretes, hogy a gyógYszer szoptatáskor 
átjut-e az anyatejbe. 

A gyógyszer szedése idején alkoholt fogyaszta
ni tilos! 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + + V 
o Törzskönyvi szám: K- 1837 

GRISEOFOLVIN FoF!fE12's'mg'. 
tabletta (1 oox) 

MEöEXP:ORT 

o Hatóanyag 
125 mg griseofulvinum tablettánként. 

• Javallat 
Elsősorban krónikus. addig terápiarezisztens fo

nálgombás megbetegedésekben. A hajas fejbór és 
a bór favusa, trichophytosisa és microsporiasisa. A 
bór krónikus Epydermophyton rubrum fertózése. 
Achorion hominis, Epydermophyton rubrum. tri
chophyton okozta onychomicosis. 
o Ellenjavallat 

Súlyos májkárosodás, porphyria, malignus tu
mor, szisztémás lupus erythematosus, vérképző
rendszeri megbetegedés, leukopenia. Terhesség. 
e Adagolás 

Felnófteknek általában napi 500 mg (4-szer 
1 tabi.) étkezés közben; 2-3 hét után már csak má
sodnaponként. A kúra időtartama a megbetegedés 
jellegétól függ. Csak futigistatikus hatású, ezért ad
dig kell adagolni. míg ép szövet nem váltja fel a fer
tózöttet. különben a fertőzés recidivál. Alkalmazása 
többnyire önmagában is elegendő, makacs esetek
ben célszerű azonban lokális kezeléssei kombinál
ni. Vegyes fertőzésekben. akár bakteriális, akár nem 
érzékeny gomba esetén, szintén kombináltan alkal
mazandó. 

Onychomicosis kezelésekor a gyorsabb terá
piás eredmény elérésére célszeiú a körmök se
bészeti eltávolításával, a hajas fejbór és a szakáll 
fertőzéseiben a fertőzött haj levágásával kombi
nálni. 

Gyermekeknek 3 éves kor alatt általában napon
ta 125-187 mg {2--3-szor Yz tabi.), 3-7 éves korban 
napi 250 mg {2-szer 1 tabi.), 7-15 éves korban napi 
375 mg (3-szar 1 tabi.), étkezés közben. 
• MeUékhatás 

Fejfájás, szédülés, általában csak a terápia.elsó 
hetében. Ritkán gastrointestinalis tünetek, átmeneti 
albuminuria, reverzibilis granulocytopenia, anaemia, 
mely általában nem teszi szükségessé a kezelés 
megszakítását. Allergiás bőrjelenségek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerü!end6: 
- kumarinszármazékokkal, orális fogamzásgát

lókkat (hatásuk csökkenhet); 
- barbiturátokkal (fokozzák metabotizmusát; ha

táscsökkenés). 
• Figyelmeztetés 

A kezelés ideje alatt alkohol fogyasztása tilos! 
Célszerű- kivált gyermekeknek- vitaminok pótlásá
ról gondoskodni. 

Hosszabb ideig tartó vagy ismételt kezelés ese
tén rendszeres vérkép és májfunkció ellenőrzés 
szükséges. 

Befolyásolhatja a járművezetőképességet és a 
baleseti veszéllyel járó munka végzését. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
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o Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 677 

Széles spektrumú antimycoticum. Alkalmazási 
területe: humanpathogen gombák és Gram-pozitiv 
baktériumok okozta fertőzések. A hüvelyben a g·om
bafertőzést általában 3 napon belül leküzdi. Lokáli
san jól tolerálható, a fertőzés kísérótüneteit, mint 
égő, viszkető ér:zés, megszünteti. A fehérnernún fol
tot nem okoz. 

A hatóanyag szisztémás felszívódása- ismételt 
alkalmazás esetén is - csekély, gyakorlatilag elha
nyagolható. 
• Hatóanyag 

150 mg econazolium nitricum hüvelykúponként. 
e Javallat 

Vulvavaginalis mycosis (egyéb kezelésre rezisz
tens humanpathogen gombák okozta hüvelymyco
sis is), továbbá Gram-pozitív baktériummal vegyes 
hüvelyi gombafertőzés. 
e Ellenjavallat 

lmidazol-típusú antimycoticumok iránti túlérzé
kenység. 
• Adaaolás 

3 egymást követő napon, naponta egyszer, le-

fekvéskor, lehetőleg fekvőhelyzetben 1 hüvelykúpot 
mélyen a hüvelybe bevezetni. 
• Mellékhatás 

Előfordulhat az égő ·érzés átmeneti erősödése, 
mely a fertözés leküzdésével rövid időn belül meg
szúnik. Ritkán túlérzékenységi tünetek, melyek a ke
zelés megszakitását igényelhetik. 
O Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés alatt nem javallt olyan fogamzásgát-
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ló diagfragma, pessarium, gumióvszer alkalmazá
sa, melynek anyaga deformálódhat, vagy káro
sodhat, továbbá a hüvelykúp hatását befolyásol
hatja. 

Célszerű a kísérő vulvitis, valamint a partneren 
jelentkező balanitis mycotica kezelését az econazol 
tartalmú Pevaryl krémmel vagy lipogéllel egyidejú
leg végezni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K -1384 



Haemoctin SOH 250, HL 500, ill. 1000 NE-nyi 
mennyiségben, koncentrált formában tartalmazza a 
véralvadás VI!!. faktorát. A feloldott VII!. faktor be
adás után azonnal megjelenik a vérben. 

Az. alapanyagként felhasznált humán plazma ki
zárólag az illetékes nemzeti hatóságok engedélyé
vel működö véradó állomásokról származik. 

Minden egyes felhasznált plazma HBs-Ag és 
HIV-1/2 és HCV antitestre negatív. A donor GPT ér
téke nem haladhatja meg a módszerre specifikus 
normál érték felső határának kétszeresét. A termék 
irreguláris vörösvérsejt-antitesteket nem tartalmaz. 

Vírusinaktiválás céljából tributilfoszfáttal, poli
szorbát 80-nal és hővel kezelik. 

A termék maximum 8000 liter, legfeljebb 12000 
véradásból származó, gyűjtött plazmából készGI. 
e Hatóanyag 

250 NE*, ill. 500 NE*, ilL 1000 NE* Vlii:C faktor, 
humán. 

(Porampulla tartalma: 240-290 mg, ill. 480--580 
mg, ilL 720--870 mg ezen beiGI fehérjetartalma max. 
3,5 mg, ill. 7 mg, ill. 14 mg.) 

Oldószer 5 ml/250 NE, ill. 10 ml/500 NE, ill. 
1000 NE-hez: injekcióhoz való desztillált víz. 

Konzerválászert nem tartalmaz. 
• Javallat 

A VIli. véralvadási faktor veleszGietett és szer
zett hiányállapotaL Vérzések megelőzépére, súlyos 
vagy mérsékelten súlyos A-típusú haemophiliás be
tegek műtéteinél. VIli. faktor elleni inhibitorral ren
delkező betegek kezelése. 
e Ellenjavallat 

Kifejezett ellenjavallat nem. ismert. KörGitekintó
en alkalmazandó csökkent verőtérfogat (szívelégte
lcnség) esetén. 

Terhesség és szoptatás esetén csak az 
elóny/kockázat gondos mérlegelése alapján adható. 
e Adagolás 

Individuális. Az adagolást a véraJvadási zavar 
súlyossága, a vérzés helye és kiterjedése, valamint 

'Meghatározása a nemzetközi "Véralvadási VIli. C laktor 
koncentrátum" 3. standardja alapján 

H 
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a betegség lefolyása határozZa meg. A vérzések 
megelőzéséhez, illetve csillapításához szGkséges 
keringési VII!. faktor aktivitás: izületi, izom· és kötő
szöveti vérzés· esetén 10--20%, szájGregi vérzés, 
foghúzás és kisebb műtétek esetében legalább 
30%. 

A gyomor- és béltraktus vérzései esetén 
30--50%, nagyobb mútétek és kapanyán belüli vér
zések esetén 60%, vagy ennél is nagyobb VI! l. fak
tor szint válhat szükségessé. 

A kívánt Vlll. faktor szint fenntartása érdekében 
a faktorpótlás - a véralvadási vizsgálatok eredmé
nyétól fGggöen- megismételendó. 

A VIli. faktor szint várható növekedésének ta
pasztalati értéke: 1 NE VIli. faktor/ttkg a keringési VI
ll. faktor aktivitást 1-2%-kal növeli. 

Kezdő adag: Szükséges mennyiség (NE) = ttkg 
x kívánt VIli. faktor növekedés{%) 

Példa: a kívánt keringési Vlll. faktor szint: 30%, 
testsúly: 70 kg beadandO mennyiség: 70 x 30 = 
2,100 NE VIli. faktor 

Fenntartó adag: A VIli. faktor féléletideje követ
keztében a fenti példa szerint beadott VIli. faktor 
aktivitása a keringésben 12 óra elteltével 15%-ra 
csökken. A kívánt faktorszint fenntartása érdekében 
adandó VIli faktor mennyisége a következőképpen 

számítható ki: ttkg x kivánt VIli. faktor% 
Szükséges mennylség (NE}"' · 

2 

A kezelés módja és időtattama A kezelés időtarta
mát a tünetek vagy a sebészeli beavatkozás igénye 
szabja meg. A kezelés időtartama ízO!eti-, izom- és kö
tőszöveti vérzés esetében legalább 2-3 nap; szájGre
gi vérzésben és kisebb mútétekben 5 nap: a gyOmor
és bélrendszer vérzései esetén 10--14 nap; nagyobb 
mútét, valamint koponyaúri vérzés esetén 2-3 hét. 

Lázas folyamatokban várható a VIli. faktor fele
zési idejének csökkenése. 

Az A-típusú haemophilia súlyos formájában al
kalmazható prophylactikus kezelésre 2-3 napos 
időközökben 12-25 NE VIli. fáktOr adandó ttkg-ként. 
Egyszeri nagyobb, vagy sűrűbben ismételt adago
lás is szükséges lehet egyes speciálls esetekben, 
pl. fiatalabb betegeknek. 

Abeadásra kész oldat készítése. Sterílitás bizto
sítandó az eljárás minden lépése során. 

A koncentrátum feloldása: 
-A felbontatlan üvegben Iévá oldászert szoba

hómérsékletre (maximum 35 °C-ra, kell melegíteni 
és ezen a hőmérsékleten tartani az oldási folyamat 
során (kb. 1 O perc). Ha a melegítés vízfürdőben tör
ténik, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az 
üvegcse fémkupakját és a gumidugót víz ne érje. 

- Mindkét üvegcséról el kell távolítani a fémla
pot, hogy a gumidugó közepe hozzáférhető legyen. 

-A gumidugót fertőtlenítőszerrel Je kell mosni. 
-A kék mandzsettás kettős tút ki kell venni a ste-

ril csomagolásbóL Eközben a tű hegyéhez nem sza
bad hozzáérni. A kettás tú rövidebbik tújét át kell 
szúrni az oldászert tartalmazó Gvegcse gumi
dugóján. 

- Az oldószer! tartalmazó üvegcsét fordítsuk fej
jellefelé és tartsuk a koncentrátumot tartalmazó, tal
pán álló Gvegcse fölé. A szabadon lévő tút szúrjuk 
át a koncentrátumottartalmazó fiola gumidugóján. A 
koncentrátumot tartalmazó üvegcse yákuumja be
szívja a desztillált vízet, aminek a kivezető tűn át az 
Gveg falára kell folynia. 

A tű és az Gres üvegcse eltávolftása után gyen
géd, körkörös mozgatással oldjuk fel a koncentrátu
mot, ügyelve arra, hogy a liofilizált anyag ne tapad
jon fel az üveg falára. Az erőteljes rázás és a hab
képződés kerülendő. Amennyiben a koncentrátum 
nem oldódik fel teljesen, vagy csamák képződné
nek, a koncentrátumot nem szabad felhasználni. A 
feloldott készftmény opálos színú lehet. Az elkészí
tett oldat azonnal felhasználandó. 

Beadás: A VIli. faktor beadása előtt, ill. közben a 
beteg pulzusát mérni kell. Amennyiben a pulzus 
számottevően emelkedik, a beadás sebességél 
csökkenteni kell, vagy a beadást be kell fejezni. 

- Feloldódás után szúrjuk át a filteres !út a kon
centrátumot tartalmazó üvegcse dugóján. 

- Levegő átnyo;nása után a feloldott koncentrá
tumot szivjuk ki egyszerhasználatos fecskendöbe. 

- Távolítsuk el a fecskendőt az arnpuliáról és 
kezdílik meg a feloldott készitmény beadását lassú, 
intravénás injekció formájában. 

A beadás sebessége: 2-3 ml/perc. 
- A koncentrátum fecskendébe történő felszívá

sához filteres tút kell használni. Egy filteres tűvel csak 
egy ampulla VI H. faktor koncentrátum szfvható fel. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakció nagyon ritka. 
Fejfájás, fulladás, vérnyomáscsökkenés, láz, 

bőrpír, hányinger, hányás alkalmanként előfordulhat. 
Ha az adagolás során ilyen reakció tépne fel, az 
adagolást meg kell szakítani. 

Enyhébb reakciók glükokortikoid és/vagy anti
hisztaminak adásával befolyásolhatók. Modern 
shock-terápia (iv. dopamin, iv. kortikoszteroid) álta
lában súlyos hypotensiós keringési reakció esetén 
alkalmazandó. 

VII L faktor gyakori adása esetén antitest terme
lés léphet fel (gátlótestes haemophilia). VII!. faktor 
koncentrátummal történő masszív szubsztitúció 
esetén egyes izolált esetekben fokozott thrombo
sishajlamot és consumptiós coagulopathiára utaló 
tüneteket figyeltek meg. 

A gyártási technológia következtében a VI! l. fak
tor készitmények természetes elófordulású vércso-
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portspecifikus antitesteket (anti-A és anti-8 izoag
glutininek) tartalmazhatnak. Nagyobb dózisú vagy 
gyakoribb kezelésesetén az A-, B-, ill. AB- vércso
portú betegeken intravascularis haemolysis jelent
kezhet. KGiönös figyelmet kell fordítani a hemalakrit 
változására (csökkenésére). Az esetleges haemo
lytikus anaemia 0-vércsoportú vörösvérsejtkoncent
rátummal korrigálható. 

Nagy mennyiségú készítmény alkalmazása ese
tén (pl. VIli. faktor elleni inhibitoros betegek kezelé
se során) figyelmet kell fordítani a keringési reakci
ékra (hypervolaemlás tünetek) is. 

Haemoctin SOH túladagolásából eredő tünete
ket eddig nem írtak le. 

Emberi vérból előállított készitmények alkalma
zása esetén nem zárható ki teljesen (akár még ed
dig fel nem ismert) kórokozók átviteléból származó 
fertöző betegségek kialakulásának veszélye. Érvé
ny~s ez például a non-A, non-B hepatüis fertőzés
re IS. 

o Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem ismeretes. 
A Willebrand-faktor a thrombocytáknak a suben

dotheliumhoz való _letapadásához szükséges. Ezt a 
folyamatot acetilszalicilsav tartalmú gyógyszerek 
károsan befolyásolják. 

Más gyógyszerekkel keverni nem szabad, mert 
ez a fehérjék precipitációját vagy denaturációját 
okozhatja. 
e Figyelmeztetés 

Gátlótestes haemophiliában nagydózisú VIli. 
faktor, esetleg aktivált PPSB-koncentrátum, immun
suppressiós kezelés vagy plazmacsere válhat szűk
ségessé. lmmunsuppressiv gyógyszerek gátlótes
tes haemophiliában prophylactikusan nem alkal
mazhatók. 

Eltartás: 2--8 °C között. 
Miután a készítmény nem tartalmaz konzerváló 

anyagot, feloldás után azonnal fel kell használni. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K -2109 (250 NE injekció); 
K- 2110 (500 NE injekció); K- 2111 (1000 NE 
injekció) 

A hidroxietil keményítót (HES) amilopektinből ál
litják elő és mo!ekulatömeggel és szubsztitúciós fok
kal jellemzik. A közepes molekulatömege Mw kb. 
200 OOO és a szubsztituciós fok kb. 0.5 vagyis 
10 glukóz egységhez az amilopektinvázban 7 
hidroxietil csoport tartozik, döntően a C 2 helyzetben. 
A C.JC6 aránya 4,6/1. A HES (poli{0-2-hidroxietil) ke
ményítő) fő láncai a-1 A kapcsolású glukóz 



egységekből állnak, amelyek a-1 ,6 kötéseken ága
zódnak eJ. A glikogénnel való szaros szerkezeti ro
konság folytán a HAES-steril 6% igen jól elviselhető 
és az anaphylactoid reakció kockázata rendkívül 
csekély. Kitűnik az oldat nagyfokú stabilitásával és 
hóingadozásnál sem csapódik ki. 

AHAES-steril 6% infúziója után a kisérleti hypo
volaemiás egyéneknél a plasmavolumen az 
infundált volumen 100%-ával3--4 órán át emelkedik. 
Ily módon javítja a vérkeringés! és a microcirculatiót 
kb. 3-4 órán át. A HAES-sterii 6%-ot a szérum 
amiláz folyamatosan lebontja és túlnyomórészt a ve
se útján választódik ki. 24 órán belül kb. 47%-a 
megjelenik a vizeletben és ebben az időpontban a 
plazmában már csak 1 O% mutatható ki. 
• Hatóanyag 
Összetétet 1 liter lnfúzióban· 

Hydroxyaethylamylum (HES 200/0.5) 

Szubsztituciós fok 0,40-0,55 

átlagos molekulatömeg 

Mw: 200 OOO 
Nátriumk:orid 
N,• 
Cl· 

Ozmolaritás 

• Javallat 

154 mmol 

154 mmol 

308 mosm/1 

60,00 g 

9,00 g 

Volumenhiány (hypovolaemia) kezelése és pro
phylaxisa, valamint mütétek, sérülések, fertőzések 
égés következtében létrejövő shockállapotok (vérzé~ 
ses-, traumás-, szeptikus-, égési shock) megelőzése 
és kezelése. Terápiás haemodilutio (vérhígítás). 
• Ellenjavallat 

Súlyos vérzési-alvadási zavarok. Súlyos pan
gással járó szívelégtelenség. Oliguriával és 
anuriával járó veseelégtelenség (szérum kreatinin 
>2 mg/dl). Keményítőallergia. Hyperhydratio. 

Az> 1,2-1,5 mg/dl szérum kreatinin értékek ese
lén fokozott óvatosság ajánlatos és a terápia meg
kezdése után a szérum kreatinint naponta ellenőriz
ni kell. 

A szétum kreatinin határértéke eselén (1 ,5-2,0 
mg/dl, kompenzált retenció), elsősorban idős bete
geknél a haemodilutios kezelés javallatai gondosan 
mérlegelendók. Ha ilyen beteg kezelése javallt, a fo
lyadékegyenleget és az esetleges renális retenciós 
értéket gondosan ellenőrizni kell. Minden betegnek, 
akinél haemodilutiós kezelést alkalmaznak, bósé
ges folyadékbeviteli kell biztosítani (2-31/nap). 

Fibrinogén hiány eselén csak életveszélyben 
adagolható, amíg vér nem áll rendelkezésre a pót
láshoz. 

Bár teratagenitési vizsgálatok. magzatkárosító 
hatást nem mutattak ki, korai terhességben nem al
kalmazható. 

Gyerekeken történő alkalmazásáról nincsenek 
tapasztalatok. 
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e Adagolás 
Intravénás infúzióként 
A lehetséges anaphylactoid reakciók miatt a 

HAES-sterii 6%-ból az első 1G-2Q ml-t lassan és a 
beteg szigorú megfigyelése mellett kell adagolni. 

T úJ nagy mennyiségek és túl gyors adagolás a 
keringés túlterhelésének kockázatát növeli. Különös 
óvatosság ajánlatos a véralvadási zavarokban szen
vedó betegeknél, továbbá szívelégtelenség, tüd0vi
zenyó, veseelégtelenség és krónikus májbetegsé
gek esetén. 

A napi mennyiség és az infúzió. sebessége a 
vérveszteségtól és a haemokoncentrációtól függ. A 
terápiás határértéket a felhígulás mértéke szabja 
meg. Keringés és légzés szempontjából panasz
mantes fiatal betegeknél a 30%-os hematokrit érték 
a kolloidálls plazmapótszerek adásánál határérték
nek tekinthető. Az átlagmennyiség kb. 1,2 g hidroxi
etil-keményítő!ttkg. 

1. A volumenhiány és shock terápiájában és 
profilaxisában ajánlott mennyiségek (volumenpót
lás): 

Ha másképp nem rendelik, a napi adag max. 
~o ml/ttkg (= 2,0 g HES!ttkg") ('"" 1500 ml/75 ttkg/nap) 
Atlagban 500-1000 ml/nap. 

A maximális infúziósebesség a keringés aktuális 
állapotától függ és kb. 20 ml/ttkg/óra. 

Infúzió adagolása: 
a) vérzéses shockban max. 20 ml/ttkg/óra, 

0,33 ml/ttkg/perc (= 1500 ml/75 ttkg/óra, 25 ml/ 
75 ttkg/perc) 

b) szeptikus és égési shockban kisebb infúzió
sebesség. 

2. Ajánlott mennyiségek terápiás vérhígításnál 
(haemodilutios kezelés). Ha másképp nem rendelik, 
a napi adag: 

a) 500 ml/nap (közepes adag) 
b) 2-szer 500 ml/nap (nagy adag) 
Infúziósebesség 
a) 500 ml4-6 óra alatt {125-83 ml/óra) 
b) 2-szer 500 miB-12 óra alatt (125-83 ml/óra). 

Halláskiesés eselén a napi adag és infúzióse
besség az a) pontban megadottaknak felel meg. 
• Mellékhatás 

A HAES-steril 6% is kiválthat anaphylactoid re
akciókat, amint ezt az utóbbi években a plazmapót
szerek adagolásánál !eírták. A klinikai kép a könnyü 
szubjektív panaszoktól-ritkán hosszasan fönnálló, 
de megszüntethetó viszketés, bronchospasmus -
légzés- és szívmegállásig ter;edhet. 

Túlérzékenységi reakciók esetén az infúziót 
azonnal le kell állítani és megfelelő sürgősségi eljá
rásokat kell alkalmazni. 

A HAES-steril 6% növekvő adagjai befolyásol
hatják az alvadási mechanizmust, de jelentásebb 
vérzést nem okoznak. Nagy mennyiségek adásánál 
a vérzési idő meghosszabbadását feltétlenül figye-

lembe kelJ venni. Hasonlóképpen számolni kell a 
hematokrit érték csökkenésével és a plazmafehér
jék felhígulásával. 

Klinikai tünetetek és 
súlyassági fokozat 

L Bőrváltozások 

IL Tachycardia, 

vérnyomás
csökkenés, 
hányinger. hányás 

lll. Shock 

Bronshospasmus 
Uterusspasmus 

IV. Légzés és 
keringés 
leállás 

lnflizió 

leáltitása 

• Gyógyszerkölcsönhatás 

Kezelés 

Antihisziaminok 
adása 

Antihisztamonok + 
kortikoszteroidok 
(pl. prednisolon 
120mg iv.) 

Reanimáció 
1. Adrenalin 
(0,05-0, 1 mg iv.) 
Fektetés+ 
2. Kortikoszte
roidok pL pred
nisolon 1.0-2,0 g 
iv. 

Lélegeztt>~és 
3. Infúzió pl. 
Szivmassage 
Albumin 5% 

Amennyiben szükségessé válik más gyógysze
rek hozzáadása, ügyelni kell a sterilitási rendsza
bályok gondos betartására, a hozzáadott gyógyszer 
egyenletes elosztására, de elsősorban a kompatibi
litásra. Az artériás keringési zavarok terápiájában 
500 ml HAES steril 6% infúzióval alkalmazható, 
24 órán át kompatibilis 1gyógyszerek a következők: 
Bufedil (2 arnp., 100 mg), Campiamin (1 amp., 10 ml), 
Dusodrii-Pi (2amp., 20 ml), Hydergin (1 amp., 1 ml), 
Nootrop (10 amp., 50 ml), Normabrain (3 amp., 15 ml), 
Pervincamin (1 amp., 3 mf), Piracetam ratiopharm 
(3 amp., 15 ml), Prostavasin (2 amp., 40J.lg), 
Reparil 5 mg (2 amp., 10 mg), Sermion 4 mg 
(4 amp., 16 mg), Trental {1 amp., 5 ml). 

Teboninnal (2 amp., 50 ml) 6 órán át kompatibilis. 
Az itt közölt mennyiségek nem adagolási aján

lások. 
250 ml infúzió eselén a közölt mennyiségek felét 

kell számolni. 
Figyelmeztetés az infúziós oldathoz történő 

gyógyszer hozzáadás esetén: 
1. A gyógyszereknek az infúziós oldathoz törté

nő hozzáadását kizárólag a legszükségesebb és el
kerülhetetlen esetekre kell korlátozni, mivel baktériu
mokkal történő fertőzés és szennyezódés következ
tében feilépó fizikai-kémiai tulajdonság változás ilL 
gyógyszerkölcsönhatás még abban az esetben 
sem zárható ki, ha zavarosodás, kicsapadás vagy 
elszíneződés nem észlelhető. 

2. Az oldathoz maximálisan egy gyógyszer ad
ható hozzá. 
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3 A hozzáadás aszeptikusan történjen. 
4. A gyógyszer hozzáadása közvetlenül az infú

zió megkezdése előtt történjen. 
5. A gyógyszer hozzáadása után a keveréket 

alaposan össze kell rázni. 
6. Elszíneződött, zavaros, gázos keveréket meg 

kell semmisíteni. 
7. A palackan külön címkén kell feltüntetni a be

teg nevét, a hozzáadott gyógyszer nevét·-és· mennyi
ségét, a hozzáadás időpontját, az infúzió kezdésé
nek időpontját és az infúzió lefolyásának előrelátha
tó időtartamát. 

8. Vivőoldatként leginkább az izotóniás nátrium 
klorid oldat és a Ainger oldat felel meg. 

Savanyú vagy Iugos oldatok mint pl. a frutkóz 
vagy Ringer-laktát oldat kevésbé alkalmasak. 
• Figyelmeztetés 

A HAES-steril 6% adása alatt a szérum amiláz 
érték növekedhet, ami a pancreatitis kórismézését 
nehezítheti. A szérum ionogram, valamint a folya
dékegyenleg rendszeres ellenőrzése indokolt. 

Az alkalmazás tartama 
1. Volumenhiány és shock terápiája és prophy

!axisa: 
Farmakológiai- és klinikai tapasztalatok alapján 

az ismételt alkalmazásnak nincsenek ellen javallatai. 
A kezelés tartama és az alkalmazott mennyiségek a 
hypovolaemia tartamától és mértékétól függnek. 

2. Terápiás célú vérhígítás {haemodilutiós terá
pia): 

A HAES-steril 6%-kal történő terápiás célú 
haemodi!utio alkalmával ~ hasonlóan a Oextrán 40 
alkalmazásakor - javasolt 7-1 o napon át a napon
kénti adagolás. Az alkalmazás -az aktuális hema
tokrittól függóen - történhet hypervolaemiás ( előze
tes vérlebocsátás nélkül) vagy isovolaemiás (vérle
bocsátás után) módozatban. 

AHAES-steril infúzió! a lejárati idő után nem sza
bad feihasználni. 

Csak akkor használható, ha az oldat tiszta, és a 
tartály sértetlen. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: Or 
• Tör7skönyvi szám: K -1812 

:ii.&.escstERILE·1oo/.ltifuiio'5öóiiiir• .•. •· 
·· <1xsoó.ti,;:1o~soo.ii'il). ··· ···.·····• 

A farmakológiai bevezetót lásd a HAES-STERIL 
6% infúziónáL 

A HAES-sterH 1 O% infúziója után a kisérleti hypo
volaemiás egyéneknél a plazmavolumen az 
infundált volumen 145%-ával 1 órán át emelkedik és 



kb.100% további két órán át marad. Ily módon javít
ja a vérkeringést és a mikrocirculatiot kb. 3-4 órán 
át. A HAES-steril 1 0%-t a szérum amiláz folyamato
san lebontja és túlnyomórészt a vese útján választó
dik ki. 24 órán belül kb. 54%-a megjelenik a vizelet
ben és ebben az időpontban a plazmában már csak 
10% mutatható ki. 
o Hatóanyag 
Összetétel 1 liter inlúzióban· 

Hydroxyaethylamylum {HES 200/0.5) 

Szubsztituciós Iok 0,40-0,55 

állagos molekulatömeg 

Mw: 200000 
Nátriumklorid 

N•• 
CI
Ozmolaritás 

o Javallat 

154 mmol 
154 mmol 
308 mosm/1 

100,00 g 

9,00 g 

Volumenhiány (hypovolaemia) kezelése és pro
phylaxisa, valamint műtétek, sérülések, fertőzések, 
égés következtében -létrejövő shockállapotok (vér
zéses-, traumás-, septicus-, égési shock) megelő
zése és kezelése. Terápiás haemodilutio (vérhígí
tás). 
O Ellenjavallat 

Súlyos vérzési-, alvadási zavarok. Súlyos pan
gással járó szívelégtelenség. Oliguriával és anuriával 
járó veseelégtelenség (szérum kreatinin > 2 mg/dl). 
Keményítőallergia. Hyperhydratio. 

A> 1,2-1,5 mg/dl szérum kreatinin értékek ese
tén fokozott .óvatosság ajánlatos és a terápia meg
kezdése után a szérum kreatinint naponta ellenóriz
ni kell. 

A szérum kreatinin határértéke esetén 
(1 ,5-2,0 mg/dl. kompenzált retenció), elsősorban 

idős betegeknél a hemodiluciós kezelés javallatai 
gondosan mérlegelendők. Ha ilyen beteg kezelése 
javallt, a folyadékegyenleget és az esetleges 
renális retenciós értéket gondosan ellenőrizni kell. 
Minden betegnek, akinél haemodilutios kezelést al
kalmaznak, bóséges folyadékbevitelt kell biztosítani 
(2-31/nap). 

Fibrinogén hiány esetén csak életveszélyben 
adagolható, amig vér nem áll rendelkezésre pót
láshoz. 

Bár teratogenitási vizsgálatok magzatkárosító 
hatást nem mutattak ki, korai terhességben nem al
kalmazható. 

Gyerekeken történő alkalmazásáról nincsenek 
tapasztalatok. 
e Adagolás 

Intravénás infúzióként 
A lehetséges anaphylactoid reakCiók miatt a 

HAE8-steril 10%-ból az első 10-20 ml-t lassan és 
a beteg szigorú megfigyelése mellett kell ada
golni. 

T ú l nagy mennyiségek és túl gyors adagolás a 
keringés túlterhelésének kockázatát növeli, Különös 
óvatosság ajánlatos a véralvadási zavarokban szen
vedó betegeknél, továbbá szívelégtelenség, tüdővi
zenyő, veseelégtelenség és kr-ónikus m-ajbetegsé
gek esetén. 

A napi mennyiség és az infúzió sebessége a 
vérveszteségtól-és a haemokoncentrációtól függ. A 
terápiás határértéket a felhígulás mértéke szabja 
meg. Keringés és légzés szempontjából panasz
mantes fiatal betegeknél a 30%-os hematokrit érték 
a kolloidálls plazmapótszerek adásáflál határérték
nek tekinthető. Az átlagmennyiség kb. 1,2 g hidro
xietil-keményítő/ttkg. 

1. A volumenhiány és shock terápiájában és 
prophy/axisában ajánlott mennyiségek (volumen
pótlás): 

Ha másképp nem rendelik, a napi adag max. 
20 ml/ttkg (o::o 2,0 g HES/ttkg) (== 1500 ml/75 ttkg/nap) 
átlagban 500---1 OOO ml/nap. 

A maximális infúziósebesség a keringés aktuális 
állapotától függ és kb. 20 ml/ttkg!óra. 

Az infúzió adagolása: 
a) vérzéses shockhari max. 20. ml/ttkg/óra, 

0,33 mg/ttkg (= 1500 ml/75 ttkg/óra, 25 ml/75 ttkg}perc) 
b) szeptikus és égési shockban kisebb infúzió

sebesség. 
2. Ajánlott mennyiségek terápiás vérhígftásnál 

(haemodi!utiós kezelés). 
Ha másképp nem rendelik, a napi adag: 
a) 500 ml/nap (közepes adag) 
b) 2-szer 500 ml/nap (nagy adag) 
lnfúziósebesség. 
a) 500 ml4-6 óra alatt (125---83 ml/óra) 
b) 2-szer 500 ml 8-12 óra alatt (125-83 ml/óra). 
Halláskiesés esetén a napi adag és infúzió-

sebesség az a.) pontban megadottaknak felel 
meg. 
e Mellékhatás 

A HAES-steri l 1 O% is kiválthat anaphylactoid re
akciókat, amint ezt az utóbbi években a plazmapót
szerek adagolásánál leírták. A klinikai kép a könnyú 
szubjektív panaszoktól -ritkán hosszasan fönnálló, 
de megszüntethető viszketés, bronchospasmus -
légzés- és szívmegállásig terjedhet. 

Túlérzékenységi reakciók esetén az infúzió! 
. azonnaile kell állítani és megfelelő sürgősségi eljá

rásokat kell alkalmazni. 
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A HAES-steril 1 O% növekvő adagjai befolyásol
hatják az alvadási mechanizmust, de jelentősebb 
vérzést nem okoznak. Nagy mennyiségek adásánál 
a vérzési idő meghosszabbadását feltétlenOI figye
lembe kel! venni. Hasonlóképpen számolni kel! a 
hamatokrit érték csökkenésével és a plazmafehér
jék felhígulásávaL 

Klinikai tünetetek és 
súlyassági fokozat 

1. BóNáltozások 

ll. Tachycardia, 

vérnyomás
csökkenés, 
hányinger, hányás 

lll. Sokk 

Bronshospasmus 
Uterusspasmus 

IV. Légzés és 
keringés 
leállás 

Infúzió 

leállltása 

e Gyógyszerkölcsönhatás 

Kezelés 

Antihisziaminok 
adása 

Antihisztamonok + 
kortikoszteroidok 
(pl. prednisolon 
120 mg iv.) 

Reanimáció 
1. Adrenalin 
(0,05----0,1 mg iv.) 
Fektetés+ 
2. Kortikoszte
roidok pl. pred
nisolon 1,0-2,0 g 
iv. 

Lélegeztetés 
3. Infúzió pl. 
Szívmassage 
Albumin 5% 

Amennyiben szükségessé válik más gyógysze
rek hozzáadása, ügyelni kel! a sterilitási rendsza
bályok gondos betartására, a hozzáadott gyógyszer 
egyenletes elosztására, de elsősorban a kompatibi
litásra. Az artériás keringési zavarok terápiájában 
500 ml HAES steril 6% infúzióval alkalmazható, 24 
órán át kompatibilis gyógyszerek a következők: 
Bufedil (2 amp., 100 mg), Campiamin {1 amp., 
10 ml), Ousodrii-Pi (2 amp., 20 ml), Hydergin (1 amp., 
1 ml), Noctrop (10amp., 50 ml), Normabrain (3amp., 
15 ml), Pervincamin (1 amp., 3 ml), Piracetam ratio
pharm (3 amp., 15 ml), Prostavasin (2 amp., 40 J.tg), 
RepariiS mg {2 amp., 10mg), Sermion 4 mg (4 amp., 
16 mg), Trentai (1 amp., 5 ml). 

Teboninnal (2 amp., 50 ml) 6 órán át kompati
bilis. 

Az itt közölt mennyiségek nem adagolási aján
lások. 

250 ml infúzió esetén a közölt mennyiségek felét 
kell számolni. 

Figyelmeztetés az infúziós oldathoz történő 

gyógyszer hozzáadás esetén. 
1. A gyógyszereknek iz infúziós oldathoz törté

nő hozzáadását kizárólag a legszükségesebb és el
kerülhetetlen esetekre kel! korlátozni, mivel baktériu
mokkal történő fertőzés és szennyeződés következ
tében fellépő fizikai-kémiai tulajdonság változás ill. 
gyógyszerkölcsönhatás még abban az esetben 
sem zárható ki, ha zavarosodás, kicsapódás vagy 
elszíneződés nem észlelhető. 

2. Az oldathoz maximálisan egy gyógyszer ad
ható hozzá. 

3. A hozzáadás aszeptikusan történjen. 
4. A gyógyszer hozzáadása közvetlenül az infú

zió megkezdése előtt történjen. 
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5. A gyógyszer hozzáadása után a keveréket 
alaposan össze kel! rázni. 

6. Elszíneződött, zavaros, gázos keveréket meg 
kell semmisíteni. 

7. A palackan külön eimkén kel! feltüntetni a be
teg nevét, a hozzáadott gyógyszer nevét és mennyi
ségét, a hozzáadás időpontját, az infúzió kezdésé
nek időpontját és az infúzió lefolyásának előrelátha-
tó időtartamát · 

8. Vivőoldatként leginkább az izotóniás natrium 
klorid oldat és a Ainger oldat felel meg. 

Savanyú vagy Iugos oldatok mint pl. a fruktóz 
vagy Ringer-laktát oldat kevésbé alkalmasak. 
o Figyelmeztetés 

A HAE8-steril 10% adása alatt a szérum amiláz 
érték növekedhet, ami a pancreatitis kórismézését 
nehezítheti. A szérum ionogram, valamint a folya
dékegyenleg rendszeres ellenőrzése indokolt. 

Az alkalmazás tartama 
1. Volumenhiány és shock terápiája és profila

xisa: 
Farmakológiai és klinikai tapasztalatok alapján 

az ismételt alkalmazásnak nincsenek ellenjavallatai. 
A kezelés tartama és az alkalmazott mennyiségek a 
hypovolaemia tartamától és mértékétől függnek. 

2. Terápiás célú vérhígítás (haemodilutiós terá
pia): 

A HAE8-steril 1 0%-kal történő terápiás célú 
haerl)odilutio alkalmával - hasonlóan a Dextrán 40 
alkalmazásakor- javasolt 7-10 napon át a napon
kénti adagolás. Az alkalmazás - az aktuális haema
tokrittól függóen - történhet hypervolaemiás ( előze
tes vérlebocsátás nélkül) vagy isovolaemiás ( vérle
bocsátás után) módozatban. 

A HAES-steril 1 O% infúziót a lejárati id 6 után 
nem szabad felhasználni. 

Csak akkor használható, ha az oldat tiszta, és a 
tartály sértetlen. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: Or 
e Törzskönyvi szám: K-1814 

f-I.~I:.IDÓRinj~l<.<:ió•(1Q)c;•2.~1)•• 
H~I:.IDOR•taJjlefta (20xF . 
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A sejtmembrán és sejtorganellumok kalciumcsa
tornájának, valamint az intracelluláris kalcium 
transzportjának gátlása révén, elsősorban a perifé
riás erek, a koszorúerek, valamint az agyi erek 
vasodilatatioját hozza létre. Erős spasmolytikus ha
tása is van. 
e Hatóanyag 

50 mg benzcyclanium hydrogenfumaricum /2 mV 



ampullánként 100 mg bencyclanium hydrogenfu~ 
maricum tablettánként 
e Javallat 

Különböző eredetű (apoplexiás, postapoplex
iás, scierotikus stb.) agyi keringészavarok psychés, 
ilL neurológiai tűneteinek csökkentése: szédülés, 
fejfájás, fülzúgás, alvászavar csökkentése, a kon
centrálóképesség javítása. Angiospastikus agyi kór
képek. 

Vascularis eredetű szembetegségek. 
Obiiteratív artériás megbetegedések (arte

riosclerosis obliterans, angiopathla diabetica stb.). 
Perifériás érspasmussal járó kórképek ( artériagörcs 
mélyvénás thrombosis után, postoperativ és post
traumás keringési zavarok, polyalgiás mozgásszer
vi bántalmak). 

Cardiofogia: vagotoniás szívpanaszok. Sick
sinus syndroma. Sinus bradycardia. Ischaemiás 
szívbetegségben kiegészítő szerként. 

Viscerá/is görcso/dás: gastrointestinalis érspas
mus, gastritis, enteritis, colitis, tenesmus, postope
rativ meteorismusok, cholecystopathia, cholelithia
sis, postcholecystectomiás panaszok. 

Urológiában: hólyag-tenesmus, eszközös vizs
gálatok, adjuvánsként nephrolithiasis esetén. 
• Ellenjavallat 

Veseelégtelenség, májműködés zavara, légzési 
elégtelenség, supniventricularis vagy ventricularis 
paroxismus. 
e Adagolás 

Injekció: felnőtteknek csak akut esetben 1, eset
leg 2 ampulla iv., ia., vagy 1 ampulla im. izotóniás 
nátrium-klorid-oldattal higitva, és lassan befecsken
dezve. 

Tabletta: egyszeri adag 100-200 mg (1-2 tablet
ta) naponta legfeljebb 400 mg (4 tabletta) 

Kúraszerúen naponta 300 mg (3 x 1 tabletta), 
3-4 héten át, majd 200 mg (2-szer 1 tabletta) na
ponta. 
e Mellékhatás 

Szájszárazság, fáradtságérzés, szédülés, hány
inger, hasi dyscomfortérzés, anorexia, laza vagy 
hasmenéses széklet, tachycardia, átmeneti GOT-, 
GPl-emelkedés, fvs.-szám csökkenése. Idősebb 

betegekben insomnia, járászavar, kézremegés, be
szédzavar, izgatottság, hallucinatio, epileptiform 
görcsök. Örökletes gyógyszerérzékenység előfor

dulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- anaestheticumokkal és sedatívumokkal (hatá

suk fokozódik); 
- hypokalaemiát okozó gyógyszerekkel (car

diodepressio veszélye); 
- sympathomimeticumokkal (pitvari és kamrai 

tachyarrhythmia). 
e Figyelmeztetés 

Parenterálisan alkalmazva a kezelés helyét lehe-

tőleg váltogatni kell, mert endothel-károsodást, 
thrombophlebitist okozhat. Parenterálisan nem ad
ható keringési és légzészavarokban, collapsushaj
lam esetén, valamint manifest vizeletretencióval járó 
prostata hypertrophiában. 

Tartós adagolás fotyamán kb. 2 hónaponként 
vérképkontroll elvégzése ajánlatos. 

Hypokalaemiát okozó gyógyszerekkel (diureti
cumok, antihypertensiv kombinációk stb.), digitális
szal, cardiodepressiv gyógyszerekkel (béta-blocko
lók, Kinidin) együtt adva a Halidor napi adagját 
csökkenteni kell. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: +V 
o Törzskönyvi szám: Tsz: 3318 (injekció) 

Tsz.: 3319 (tabletta) 

HÁUXÓE 30 rng ÍliBiett~ (20~) .. ··•·· ••.••.••••.•. 
•ÉGIS. .··. . .• ÁTC kód•RÓS~B~6;. 

A Halixol tabletta hatóanyaga, az ambro)(ol a 
benzylamin szerkezetű muColyticumok közé tarto
zik, a bromhexin aktív metabolitja. 

Az ambroxol hatására a nyákelválasztó sejtek
ben fokozódik a lisasamák képzése és a hidralitikus 
enzimek aktivitása, ami a bronchiális váladék sava
nyú mukopoliszacharidákból álló rostjainak lebontá
sához vezet. Egyúttal a serosus mirigysejtek st"tmu
lálódnak, így alacsonyabb viszkozitású nyák képző
dik. A légutak gyulladásos megbetegedéseiben az 
ambroxol fokozza a surfactant képződés!. 

Az ambroxol a bélból csaknem teljesen felszívó
dik, 80%-a kötódik a plazmafehérjékhez. A májban 
nagymértékű first-pass metabolizmuson megy át. 
Az orális dózis biológiai felhasználhatósága megkö
zelítőleg 60%-a az intravénásnak. Az ambroxol köz
vetlen-, vagy oxidáció! követő glukuronid-konjugá
ció után mintegy 90%-ban a vizelettel választódik ki. 
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Állatokon végzett vizsgálatok szerint az ambrox
ol a placentán átjut és a magzati piazmaszint 2-4-
szer magasabb, mint az anyai. Az anyatejben és a 
liquorban is kimutatható. 
e Hatóanyag 

30 mg ambroxolium chioratum tab!ettánként. 
o Javallat 

Kórosan sűrű nyáktermeléssei járó akut és 
krónikus obstructív légúti megbetegedések, mínt 
például asthma bronchiale, bronchitis, bronchiecta
sia. A nyákoldás elősegítése az orr-garatüreg gyul
ladásaiban. 
e Elleniavallat 

Ambroxol- és bromhexin iránti túlérzékenység. A 
gastrointestinalis tractus fekélyes megbetegedései. 
Terhesség és szoptatás időszaka. 
o Adagolás 

Felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek: a 

kezelés első 2-3 napján: 3~szor 1, majd a további 
napokon 2~szer 1 tabletta vagy 3-szar 1/2 tabletta. 

Gyermekeknek 5-12 éves korig: naponta 2-3-szar 
1/2 tabletta. 

A tablettát étkezések után, bőséges folyadékkal 
célszerű bevenni. A bóséges folyadék bevitele elő
segíti az ambroxol ,nyákoldó hatását. 

Súlyos veseelégtelenség esetén az adagot le 
kell csökkenteni, ill. a dózisok közötti időt meg kell 
hosszabbítani (lásd. Figyelmeztetést is). 
e Mellékhatás 

Ritkán gyengeség, fejfájás, hasmenés, hányás, 
gyomorpanaszok és bőrkiütés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ajánlatos a Halixol tablettával egyidejűleg 
köhögéscsillapítót (pl. kodeint) is adni, mert az gá
tolja az ambroxol által elfolyósított nyák kiköhögését. 

Egyes antibiotikumokkal együtt adva (amoxi
cillin, cefuroxim, eritromicin, doxiciklin) fokozza az 
antibiotikumok penetrációját a bronchiális szekré
tumba. 
a Figyelmeztetés 

Alkalmazása során gondolni kell az esetleges 
túlérzékenységireakciókra is. 

Súlyos vesefunkció zavarok eselén az ambroxol 
eliminációs felezési ideje meghosszabbodik. 

A hörgők motorikus tevékenységének zavarai, 
ill. nagyobb váladékmennyiség képződése esetén a 
váladékpangás veszélye miatt csak fokozott óvatos
sággal szabad alkalmazni. 

Túladagolás. Az acut túladagolás lehetséges 
tünetei nausea; vomitus, diarrhoea és gastrointesti
nalis zavarok. 

Túladagolás.. esetén 8'Z első tennivaló a hányta
tás és esetleg folyadék (tej, tea) itatása. A bevétel
tól számított 1-2 órán belül célszerű gyomormosás! 
alkalmazni. Ajánlatos a keringési rendszert folyama
tosan ellenórizni. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytől védve a 
külső csomagolásában. 
a Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 4126 

HALOPEBIOOL 0,2')(,.csepp .(10 ml) 
HALOPERIDOL 5. mg injekció 

(5 x 1 rnl) 
HALOPERIDOL 1,5 rng tablátta 

(50x) 

RICHT!;R ÁTC kó'd: N05A 001 

A butirofenon csoportba tartozó polivalens neu
rolepticum. Specifikus postsynaptikus dopaminre
ceptor antagonista hatással rendelkezik. Antipsy
chotikus, psychomotoros nyugtató, jelentős fájda-
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lomcsillapító és hányáscsillapító hatása van. Hatá
sai a fenotiazinokéhoz hasonlóak. 
CD Hatóanyag 

1,5 mg haloperidafum tablettánként; 20 mg 
haloperidaium (10 ml) oldatban (10 csepp= 1 mg); 
5 mg haloperidaium (1 ml) ampullánként 
• Javallat 

PsychOmotoros nyugtalansággal El9Yű!tj.áró kór
képek: mania, dementia, olt'gophrenia, psy
chopathia, akut és krónikus schizophrenia, alkoho
lizmus. 

Téveszme és halfucinalio: akut és krónikus 
schizophreniában, paranoiában, akut confusióban. 

Huntington-chorea, Gilles de la Tourette synd
roma. 

A tabletta és a cseppek további javallatai: idős
kori agitatio, agresszivitás, vándorlási kényszer. Da
dogás, hányás, csuklás. Gyermekkori viselkedési
és karakterzavarok. 

Major analgeticum adjuvánsaként krónikus fáj
dalom csillapításában. 

Az injekció alkalmazása általában akkor javallt, 
amikor gyors beavatkozásra van szükség {pl. akut 
psychmaloros nyugtalanság), vagy az oralis adago
lás valamilyen okból lehetetlen (ittasságból eredő 
heveny nyugtalanság, delirium tremens izgalmi álla
potának szOntetése, heveny psychotikus izgalmi ál
lapot stb.) 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készítménnyel szemben. 
Cornatosus állapot. Pyramida!is vagy extrapyrami
dalis symptomákkal együttjáró neurológiai betegsé
gek. Alkohol- vagy egyéb depresszáns hatású 
gyógyszer okozta CNS-depressio. Basalis gan
glionok sérülése. Relatív ellenjavallat: terhesség, 
szoptatás. Az injekció 10 éves kor alatt nem alkal
mazható. 

Az injekció alkalmazása endogen depressio 
esetén az előny/kockázat mérlegelésével megfonto
landó. 
e Adagolás 

Individuális. 
A kezdó adag meghatározásához figyelembe 

kell venni a bet-eg életkorát, a tünetek súlyosságát 
és a beteg más neurolepticumokra való korábbi re
agálását. 

Idős és legyengült betegek általában az átla
gosnál alacsonyabb dózist igényelnek! 

Gyermekeknek kizárólag a Haloperidol cseppek 
készítmény alkalmazható! 

A tabletta és a cseppek adagolása: 
Felnőtteknek a kezdő adag akut fázisban általá

ban 2,25-18 mg/nap, azaz naponta 3-szar 1/2-4 
tabletta, vagy 3-szor 7-60 csepp. 

Neurolepticumként általában nagyobb, psy
chomotoros agitatic-ellenes szerként általában ki
sebb adagok szükségesek. 

Gyermekeknek (kizárólag gyermekkori psy-



chasisak kezelésére) a kezdeti adag: 3--5 éves ko
rig: 2-szer 2 csepp naponta (reggel és este)- 5-15 
éves korig: 2-szer 5 csepp naponta (reggel és este). 

Gyermekadag más számítása: O, 1 mg/3{!)ttkg, 
2-3-szar naponta. 

Amennyiben szükséges, a kezdő adagok a terá
piás eredmény eléréséig fokozatosan emelhetők, 
utána fokozatosan a legalacsonyabb még hatékony 
fenntartó adag ra kell csökkenteni. 

Krónikus alkalmazás során neurolepticumként 
általában 3-szar naponta 1-3 mg orálisan, legfel
jebb 3-szar naponta 10-20 mg. 

Psychomotoros agilatio-ellenes szerként 3-szar 
naponta 0,5-1 mg orálisan, legfeljebb naponta 3-
szar 2-3 mg. 

Ha a klinikai javulás nem észlelhető, a kezelést 
1 hónapnál tovább folytatni nem szabad. 

Az injekció adagolása: 
1. Akut psychosisban: 
Felnőtteknek 5-10 mg (1-2 am p.) iv. vagy im. Ez 

az adag szükség eselén 30--60 percenként 1-szer, 
vagy 2-szer ismételhető, a kívánt terápiás hatás el
éréséig, legfeljebb azonban 15-40 mg napi össz
mennyiségig - (kivételes esetben ez magasabb 
{legfeljebb 100 mg) is lehet. 

Ha a napi összdózist egyszerre szükséges be
adni, minimum 6 óra alatt iv. infúzióban kell alkal
mazni. 

Gyermekeknek 1 O éves kor felett nagyon indo
kolt esetben, egyéni elbírálás alapján, esetenként 
2,5-5 mg (1/2-1 amp.) adható iv. vagy im. 

2. Alkoho!izmusban: Heveny alkoholos psy
chosis eselén 5-10 mg (1-2 amp.) lehetőség szerint 
iv., vagy im. Szükség eselén ismételhető, legfeljebb 
azonban 15-60 mg/nap összdózisig. 

Delirium tremens esetében nyugtalanság meg
szüntetésére 10-20 mg (2-4 amp.) iv. Magasabb 
adagot iv. infúzióban kell alkalmazni. 

3. Csiflapíthatatlan hányás esetén, ifi. postopera
tív hányás profilaxisára a műtét végén 2,5-5 mg 
(1/2-1 amp.) iv. vagy im. adható. 

Az intravénás alkalmazás esetén az adagolási 
sebesség 5 mg/perc, legfeljebb 5 mg/30 másod
perc, illetve 1 O mg/perc lehet. A kívánt hatás általá
ban 1 O és 40 perc között jelentkezik. 
o Mellékhatás 

Központi idegrendszer: a kezelés kezdetén ál
mosság. Huzamosabb ideig tartó kezelés során 
extrapyramidalis reakciók {általában dózisfüggóek) 
léphetnek fel, mint akinesia, tremor, izomhypertonia 
vagy egyéb parkinsonszerű tünetek. 

Kevésbé gyakori, de súlyos egyéb neuromuscu
laris reakciók: mctoros nyugtalanság, dystonia, 
akathisia, hyperreflexia, opisthotonus. 

Elvonási neurológiai tünetek: gyors elvonás át
meneti dyskinesiás tüneteket okozhat. 

Tardiv dyskinesia: főként magas dózissal kezelt 
idős nőbetegeknéL Jelenleg speciális terápia nincs 
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rá, az antipsychoticumok adagját fokozatosan csök
kenteni kell, és más- kis potenciálú- gyógyszerre 
való áttérés szükséges. Korai szakaszban felismer
hető a nyelv finom féregszerú mozgásáról. 

Tardív dystonia. 
Egyéb központi idegrendszeri mellékhatások: 

álmatlanság, nyugtalanság, szorongás, euphoria, 
álmosság, depressio, fejfájás, confusio, vertigb, 
grand mal rohamok, hallucinatio, cathatonikus viset
kedés. 

Egész testre: neuroleptikus malignus syndroma 
(NMS): hyperpyrexia, izomrigiditás, megváltozott 
mentális állapot, vegetatív instabilitáS. Diagnosztizá
lása esetén a Haloperidol adagolás azonnali meg
szüntetése életmentő lehet. 

Hyperpyrexia és háguta (neuroleptikus malignus 
syndromától függetlenül). 

Cardiovascularis: tachycardia, hypotensio, 
hypertensio, EKG-változások. 

Haematologia: átmeneti leukopenia, leukocyto
sis, a vörösvérsejtszám csökkenése, tendencia a 
lymphomonocytosisra. 

Májfunkció: átmeneti változása és/vagy sár
gaság. 

86r: maculopapulosus és acneiform bőrtünetek, 
ritkán fotoszenzitivitás és hajhullás. 

Endocrin: lactatio, a mellek vérbósége, mastal
gia, menstruációs zavarok, gynecomastia, impoten
tia, erectio- és ejaculatiozavar, a libido növekedése, 
hyper- és hypoglycaemia, hyponatraemia. 

Gastrointestinalís: anorexia, székrekedés, has
menés, hypersalivatio, dyspepsia, hányinger, há
nyás. 

Vegetatív tanetek: szájszárazság, homályos
látás, vizelet-retentio, diaphoresis, priapismus. 

Légzés: laryngo- és bronhospasmus, a respira
lio mélyülése. 

Látás: szűkzugú glaucomás rohamot válthat ki, 
cataracta, retinopathia, látászavarok fordulhatnak 
elő. 

A mellékhatások a dózis csökkentésére vagy a 
kezelés átmeneti felfüggesztése után legtöbbször 
spontán megszúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Felerősltheti a központi idegrendszer depres
sansainak, mint alkohol, nyugtató- és altatószerek, 
major analgeticumok hatását és légzésdepressiót 
okozhat. Ezért különösen idős betegeknél-az adag 
megválasztásánál erre gondolni kelt! 

Metildopával kombinálva a központi idegrend
szeri hatást fokozhatja. 

A levodopa antiparkinson hatását csökkentheti. 
Gátolja a triciklikus antidepressansok metaboliz

musát. ezáltal megnő plazmaszintjük és növekedhet 
toxicitásuk. 

Ha a Haloperidol-kezelést tartós karbamazepin 
kezeléssei kombinálják, a Haloperidol plazmaszintje 
csökkenhet. Ezért kombinált kezelésben a 

Haloperidol dózisát megfelelóen emelni. ill. a karba
mazepin elhagyása után csökkenteni kell. 

Litiummal történő kombinált kezelésben ritkán 
encepha!opathiaszerű syndromát jelentettek. Ha 
litiummal és Haloperidol!al egyidejűleg kezelt bete
geken a neurotoxicitás jelei észlelhetők, a terápiát 
azonnal fel kell függeszteni. 

Az orális anticoagulansok hatását csökkentheti. 
Haloperidol tabletta vagy csepp és anticoagu

lans együttes szedésekor, valamint a Haloperidol el
hagyásakor a beteg anticoagulans adagját újra be 
kell állítani. 

Az adrenalin és más sympathomimeticumok ha
tását antagonizálja. 

Adrenerg neuronblockolók (pl. guanethidin) 
hypotensiv hatását csökkenti. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásakor fokozott elővigyázatosság szük
séges máj-, vese- és szívbetegségek esetén, 
Parkinson-kór, depressiós állapot, phaeochromocy
toma, thyreotoxicosis, epilepsia, vagy epilepsiára és 
convulsióra praedisponáló állapot (pl. agykároso
dás, alkoholelvonás) esetén. 

Ha a beteget előzőleg sedativ hatású neu
rolepticummal kezelték, azt fokozatosan meg ~ell 

vonni. 
Tartós alkalmazás eselén a vérkép és májfunk

ció rendszeres ellenőrzése ajánlatos. 
A tiroxin felerősítheti a Haloperidol toxicitását. 

Ezért pajzsmirigytúlműködéses betegek Haloperi
dol kezelését megfelelő thyreostaticummal kell ki
egészíteni. 

Olyan betegeknek, akiken depressio és psycho
sis egyidejűleg fennáll: a Haloperideit antidepres
sans szerrel kell kombinálni. 

Az antiparkinson kezelést a Haloperidol-kezelés 
abbahagyása után is folytatni kell, ha az antiparkin
son szer kiürülése gyorsabb mint a Haloperidolé, 
hogy az extrapyramidalis tünetek súlyosbodása el
kerülhető legyen. 

A szer megvonása fokozatosan történjék, mert 
visszaesés és igen ritkán megvonási tünetek (hány
inger, hányás, álmatlanság) előfordulhatnak. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó rriunkát végezni tilos! 

A továbbiakban egyénileg határozandó meg a 
tilalom mértéke. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt 
tilos szeszesitalt fogyasztani! 

Túladagolás legfontosabb tünetei: súlyos 
extrapyramidalis reakciók, hypotensio, sedatio. Az 
extrapyramidalis reakció izommerevségben, általá
nos, vagy lokalizált tremorban manifesztálódik. 
Hypertensio szintén előfordulhat 

Extrém esetekben comatcsus állapot és légzés
depressio alakulhat ki. hypotensióval, mely shock
szerű állapothoz vezethet. 
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QT-prolongatióval kísért ventricularis arrhythmia 
veszélyét szem előtt kell tartani. 

A túladagolás kezelése: Specifikus antidoturna 
nincs. Tabletta vagy cseppek eselén gyomormosás 
és hánytatás ajánlott, amit aktív szén alkalmazása 
követhet (kivételt képez, ha a beteg elkábított, 
comában vagy görcsös állapotban van). 

Comatcsus beteg légutait szabaddá kell tenni, 
oropharyngealis lélegeztető és/vagy··endótrachealis 
csó segítségéveL Légzésdepressio esetén mester
séges lélegeztetés! kell alkalmazni. A hypotensio és 
a keringési collapsus segítésére iv. plazma vagy al
bumin koncentrátum és vasepressor noradrenalin 
adható. (Epinefrin, azaz adrenalin alkalmazása ti
los!) 

Az extrapyramidalis tünetek csökkentésére 
antiparkinson-szer parenterá!is adása (pl. benz
tropin-mezilát 1-2 im. vagy iv.) szükséges. 

EKG-ellenőrzés a normálértékek visszatéréséig 
ajánlatos. 

Súlyos arrhythmia megfelelő antiarrhythmiás 
szerrel kezelendő. 

Eltartás: szobahómérsékleten. Az injekció csep
peket fénytól védve. 
e Megjegyzés: + V 

(csepp, tabletta) 
V Sz (injekció) 

• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3335 {csepp); Tsz.: 
3337 (injekció); Tsz.: 3334 (tabletta) 

Nyújtott hatású neurolepticum, kizárólag im. 
használatra. 

A haloperidainak dekansavval alkotott észtere 
olajos, depot injekció formájában. A haloperidol 
hatóanyag fokozatosan szabadul fel a szöveti ész
terek hatására és haloperidol alakjában fejti ki ha
tását, mely specifikus postsynaptikus dopamin re
ceptor antagonista hatású. Az alkalmazott adag 
kb. 4 hetes idótartamra biztosit terápiás hatást. A 
plazmaszint 2-3 hónap után éri el az un. steady
state állapotot 
• Hatóanyag 

50 mg haloperidaium (haloperidol decanoat for
májában), szezámolajban (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

Krónikus schizophrenia fenntartó kezelése, külö
nösen amikor az akut hatású haloperidol jó hatása 
már bizonyított. A kezelést minden esetben célsze
rű az akut hatású haloperidollal indítani (Haloperidol 
tabi., inj., cseppek}. 
e Ellenjavallat 

Extrapyramidalis kórképek Depressio. Akut al-



kohol-, altatószer-, analgeticum- és/vagy psychcfar
makon intoxikáció. Coma. Basalis ganglionok sérü
lése. 

Terhesség, szoptatás. Benzilalkohollal szembeni 
túlérzékenység. 

Gyermekeknek nem adható! 
• Adagolás 

lm., a glutealis regiába. lv. nem alkalmazható. 
Az adag kiszámítása az előzőleg orálisan adott 

haloperidol, vagy egyéb neurolepticum mennyisé
géból történik. Kezdetben általában minden 4 hét
ben egyszer (esetenként ennél rövidebb időn belül) 
a haloperidol napi orális adagjának kb. 10-15-
szörösét kell beadni, ez általában 25-75 mg-ot 
(1/2-1 1/2 ml-t) jelent. 

A kezdő adag ne haladja meg a 100 mg-ot. 
A terápiás választól függően az adag lépcsőze

tesen 50 mg-mal növelhető, az optimális hatás el
éréséig. Fenntartó adagként a haloperidol napi 
adagjának 20-szorosát indokolt adni Haloperidol 
decanoat inj.-ban, havonta egyszer. 

Az adagoiáS egyéni, a beteg állapotától fűggó 
és kivánatos lehet a kezelés több hetes-hónapos 
szüneteltetése is. 

Idős vagy legyengült betegnek alacsonyabb 
kezdő adagot ajánlatos· adni, 4 hetenként 12,5-25 
mg-ot. Ez a beteg válaszától függóen növelhető. 

Alacsonyabb hőmérsékleten történő tárolás ese
lén a hatóanyag kiválása következhet be. Az ampul
lát kézmelegítéssel szobahómérsékletre melegítve a 
kiválás megszünik. 

Kizárólag tiszta oldat használható! 
• Mellékhatás 

Extrapyramidalis mellékhatások, mint pl. foko
zott izomtónus, akinesis, tremor, acathisia. Az 
extrapyramidalis tünetek jelentkezésekor adot! 
antiparkinson hatású szerek egyidejű adagolásával 
a tünetek csökkenthelők 

Anticholinerg típusú antiparkinson szer adása 
ne történjen rutinszerűen, csak ha szükséges, mivel 
csökkentheti a Haloperidol decanoat hatását. 

Tardív dyskinesia (TO), mint minden antipsy
choticumtól, különösen tartós adagolása esetén, 
idősebb korban, magasabb adagoktól és inkább 
nőbetegeken alakulhat ki. A nyelv, arc, száj és az 
állkapocs ritmikus, akaratlan mozgásával jellemez
heló az állapot. Tardív dyskinesia kezdeti jele lehet 
a nyelv finom, akaratlan mozgása. Ilyen esetben a 
gyógyszerelés azonnali felfüggesztésével a teljes 
syndroma nem alakul ki. 

Tardív dyskinesia jelentkezésekor más. győgy
szerre kell áttérni. 

Neuroleptikus malignus syndroma (NMS). Más 
antipsychoticumhoz ·hasonlóan a Haloperidol 
decanoat is ritkán összefüggésbe hÚzható NMS ki
alakulásával. Ez a szarvezet idiosyncrasiás reakció
ja, ami hyperthermiával, izommerevséggel, auto
nóm instabilitással, váltakozó öntudatvesztéssel, 
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comával és emelkedett plazma-CPK - szinttel járó 
állapot. 

Tachycardia, labilis artériás vérnyomás és izza
dás, mint kezdeti figyelmeztető jelek megelőzhetik a 
hyperthermia kialakulását. Ilyenkor a kezelést rög
tön abba kell ha"gyni. Dopaminagonista szerek,,mint 
pl. bromokriptin adása javasolt. 

Egyéb CNS mef!ékhatások: fáradtságérzet, 
sedativ ill. depressív hatás, álmosság, átmeneti al
vászavar, fejfájás, zavartság. Grand mal epilepsiás 
roham korábban kezelt epilepsiás betegeken kiújul
hat. Psychotikus symptomák, mint hallucinatio lát~ 
szálagas fellángolása előfordulhat. · 

Gastrointestinalis panaszok ritkán elófordulhatnak. 
Súlygyarapodás és -csökkenés egyaránt lehetséges. 

Endokrin hatások. Dopaminantagonista hatása 
révén reverzibilis szérumprolaktinszint-emelkedést 
okozhat, ennek során átmeneti galactorrhoea, 
gynecomastia, oligo- és amenorrhoea előfordulhat. 
Nagyon ritkán hypoglycaemiát és ADH szekréció 
csökkenés! jelentettek. 

Cardiovascularis melfékhatások: keringési- és 
szívritmus-zavarok főleg praedisponált betegeken 
és magasabb dózisok esetéfl. 

Egyéb ritkán el6forduló melfékhatások: átmeneti 
vörősvérsejtszám-csökkenés. Agranulocytosis, 
thrombocytopenia. Májfunkciós zavar, cholestatikus 
hepatitis. 

Kivételes esetben túlérzékenységi reakciók, 
mint bőrkiütés, urticaria és anaphylaxia. 

Alkalmanként obstipatio, homályos látás, száj
szárazság, vizeletürítési nehézség és nagyfokú iz
zadás. 

Nem tényleges mellékhatás, de utalni kell arra, 
hogy antipsychoticumokat, köztük Haloperideit is 
szedő psychiátriai betegek körében ritkán előfordu
ló hirtelen halálesetról érkeztek jelentések. Oki 
összefüggés azonban nem bizonyi!ható. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A központi idegrendszer depressansainak, mint 
alkohol, altatószerek, nyugtaták és major anal
geticumok hatását fokozza. 

Metildopával kombinálva, megnövekedett köz
ponti idegrendszeri hatást okozhat. 

Adrenalin és sympathomimeticumok hatását 
antagonizálja. 

Adrenerg neruronbénítók, pl. guanethidin hatá
sát csökkenti. 

A levodopa antiparkinson hatását csökkentheti. 
A triciklikus antidepressansok metabolizmusát 

gátolja, ezáltal megnő plazmaszintjük és növeked
het toxicitásuk. 

Nyújtott hatású karbamazepinnel együtt adva, 
az szignifikánsan csökkenti a haloperidol plazma
szintjét Ezért kombinált kezelésben a Haloperidol 
decanoát adagját, ha szükséges emelni kell, a kar
bamazepin-kezelés felfüggesztése után pedig indo
kolt lehet az adagjának megfelelő csökkentése. 

Lítiummal együtt adva encephalopathiához ha
sonló syndromát jelentettek. Tehát azoknak a bete
geknek .s. kezelését, akiket lítiummal és Haloperidol 
decanaattai egyidejűleg kezeitek, azonnal abba kell 
hagyni. ha a neurotoxicitás jelei észlelhetők. 

Orális anticoagulansokkal együttadva, csökken
ti azok hatását. 
e Figyelmeztetés 

Mivel a központi idegrendszer depressánsaival 
együtt adva a készítmény fokozhatja azok hatását 
és légzésdepressiot okozhat, ezért- kOlönösen idős 
betegeken- adagjának megválasztásakor erre gon
dolni kell. 

Haloperidol decanoat kezelés megkezdése előtt 
a beteg orális anticoagulans adagját újra be kell ál
lítan i. 

Ha a beteget előzőleg sedatív hatású neurolep
ticummal kezelték, azt fokozatosan meg kell vonni. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges kOlönö
sen májbetegség, epilepsia, epilepsiára praedis
ponáló állapot (mint alkoholelvonás, agykárosodás l 
ese té n. 

Tiroxin felerősítheti a Haloperidol decanoat toxi
citását 

Ezért pajzsmirigytúlműködéses betegeknél a 
Haloperidol decanoát kezelést megfelelő thyreosta
ticummal kell kiegészíteni. 

Olyan betegeknek, akiken depressio és psy
chosis egyidejűleg fennáll, a Haloperidol decanoá
tot antidepressivummal kell kombinálni. 

Antiparkinson-kezelést az utolsó Haloperidol 
decanoat injekció beadása után még néhány hétig 
folytatni kell az injekció hosszú felezési ideje miatt. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának illetve hatásának tartama alatt 
tilos szeszesitalt fogyasztani! 

Túladagolás legfontosabb szimptómái: súlyos 
extrapyramidalis reakciók, hypotensio, sedatio. Az 
extrapyramidalis reakció izommerevségben, általá
nos, vagy lokalizált tremorban manifesztálódik. 
Hypertensio szintén előfordulhat. 

Extrém esetekben cornatosus állapot és légzés
depressio alakulhat ki hypotensióval, mely shock
szerű állapothoz vezethet. 

QT-prolongatioval kísért ventricularis arrhythmia 
Veszélyét szem előtt kell tartani. 

A túladagolás kezelése: Specifikus antidoturna 
nincs. 

Comatcsus beteg légutait szabaddá kell tenni, 
oropharyng'ealis lélegeztető, vagy endotrachealis 
csó segítségéve!. Légzésdepressio eselén mester
séges lélegeztetés! kell alkalmazni. A hypotensio és 
a keringési collapsus segítésére iv. plazma vagy al
bumin koncentrátum és vasapresser noradrenalin 
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adható. (Epinefrin azaz, adrelin alkalmazása tilos!) 
Az extrapyramidalis tünetek csökkentésére 

antiparkinson szerek adása több héten át szüksé
ges. 

EKG~ellenőrzés a normálértékek visszatéréséig 
ajánlatos. 

Súlyos arrhythmia megfelelő. antiarrhythmiás 
szerrel kezelendő. 

Eltartás: szobahőmérsékleteri .. _"fénYiól. védve. 
Alacsonyabb hőmérsékleten történő tárolás eselén 
a hatóanyag kiválása következhet be. 

Az ampullát kézmelegítéssel szebahőmérséklet
re melegítve a kiválás megszűnik. Kizárólag tiszta 
oldat használható. 
• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3728 

HAtOTESTIN5•ng.t!161ett1i(1 (jölc:J·· .. · 
UPJÓHN ................... . 

A fluoximeszteron androgén hormonokra jellem
ző farmakológiai hatásokkal rendelkezik. Az 
androgén hormonok felelősek a férfi nemiszervek 
normális fejlődéséért, valamint a másodiagos nemi 
jel!eg kialakulásáért. Elősegítik a genitaliák és az 
izomtömeg növekedését, továbbá fokozzák a szór 
növekedését az arcon (szakáll, bajusz), a testen 
(hónalj- és fanszőrzet), valamint a gége megna
gyobbodását, a hangszalagok megvastagodását és 
a zsírszavetek átrendezódését idézik elő. 

Az androgének anabolikus hatással rendelkez
nek (fokozzák a fehérje anabolizmus!, ugyanakkor 
csökkentik a fehérje katabolizmust). 

Orális alkalmazást követően a fluoximeszteron 
gyorsan felszívódik. A tesztoszteronnai ellentétben 
biohasznosulása per os adva is megfelelő. 

A maximális szérumkoncentráció 1-2 óra múlva 
alakul ki. 

2 mg, 5 mg, ill. 10 mg fluoxlmeszteron bevétele 
17,27; 39,45, ill. 59,82 ng/m! maximális kancentrá
ció (Cmax) értékeket eredményez. 

A fluoximeszteron plazmafelezési ideje kb. 9 óra. 
Emberben azoralisan bevitt fluoximeszteron ke

vesebb, mint 5%-a választódik ki a vizelettel szabad 
szterold, valamint glukuronid formájában. 

Főként az epén keresztűl eliminálódik. 
• Hatóanyag 

s' mg fluoxymesteronum tablettánként. 
e Javallat 

Férfiak esetében cryptorchismus, a here bilate
ralis torziója, archilis stb. által előidézett elsődleges 
(hypergonadotrop) hypogonadismus. 

Idiopathiás gonadotrop hiány, LHRH csökkent 
termelése vagy hypothalamo-hypophysis rendszer 
károsadását előidéző daganat, sérűlés, sugárzás 



stb. által okozott hypogonadotrop hypogonadismus 
kezelésére. 

Olyan fiúk kezelésére, akikben a pubertas késé
sének kóros volta egyértelműen bizonyított (pl. nem 
familiáris eredetű). 

Androgén kezelésre érzékeny női em/ó carcino
ma palliativ kezelésére, ha a beteg 1 évnél 
hosszabb, .de 5 évnél rövidebb idő óta van meno
pausában, vagy ha olyan hormondependens tumo
ra van, mely előzőleg kedvezően reagált a kétoldali 
ovariectomiára. 
• Ellenjavallat 

A gyógyszerrel szembeni ismert túlérzékenység. 
Férfiak emlőcarcinomája. A prostata ismert vagy 

feltételezett rosszindulatú daganata. 
Terhesség vagy annak gyanúja. 
Súlyos szfv-, máj- vagy vesebetegség. 

e Adagolás 
A beteg állapotától és a kórkép súlyosságától 

függő. A teljes napi adag egyszerre vagy több rész
re elosztva egyaránt bevehető. 

Férfiak hypogona.dismusának kezelésére általá
ban napi 5-20 mg fluoximeszteron adható. A kezelést 
célszerű a teljes terápiás adaggal kezdeni, ami az 
egyedi igényeknek megfelelően módosítható. 
Priapismus kialakulása túladagolási jelez, mely a ke
zelés időszakos megszekftását teszi szükségessé. 

Pubertas késése esetén a fiatal fiúk kezelését 
alacsony dózisokkal kell kezdeni, és a terápiás ada
got óvatosan kell beállítani, a csontozat (epiphysis 
fugák) megfelelő manitorozása mellett. A kezelés 
maximális időtartama n'em lehet több 4-6 hónapnál. 

Nők előrehaladott inoperabilis mamma careina
majának palliatív kezelésére napi 10--40 mg fiu
oximeszteron ajánlott. Rövid ideig tartó hatása miatt 
ebben az esetben a napi adag több részletben tör
ténő bevétele ajánlott az állandó vérszint biztosítása 
érdekében. Általában a szubjektív válasz kielégitő 
kialakulásához 1 hónap, az objektív válasz elérésé
hez 2-3 hónap szükséges. 
e Mellékhatás 

Endocrin és uragenita/is rendszer 
Nőkben: az androgén-terápia leggyakoribb mel

lékhatása az amenorrhoea és más menstruációs 
rendellenesSégek, a gonadotrop szekréció gátlása, 
virilisatio, beleértve a hang mélyülését és a clitoris 
megnagyobbadását Az utóbbi általában nem re
verzibilis az androgén terápia befejezése után sem. 

Terhes náknek adagolva az-androgének a le
ány-magzat külsó nemiszerveinek virilisatióját 
okozhatják. 

Férfiakban: gynaecomastia és túlzottan gyakori 
és tartós penis-erectio. Nagy adagok oligospermiát 
okozhatnak. 

Bór és bórfüggelékek tűnetei: hirsutismus, 
androgén jellegű kopaszodás, seborrhoea, acne. 

A víz- és elektrolitháztartás zavarai: nátrium-, 
klorid-, víz-, kálium-, kalcium- és foszfátretenció. 
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Gastrointestinalis zavarok: hányinger, a májfunk
ciós tesztek eltérései, cholestasis, ritkán hepatocel
lularis neaplasma és peliosis hepatis. 

Haematologiai eltérések: polycytaemia. Vérzés 
léphet fel a IL, V., VII. és X. véralvadási faktorok ak
tivitásának csökkenése révén az egyidejűleg antico
agulans kezelésben részesütő betegekben. 

Idegrendszed tünetek: csökkent vagy fokozott 
libido, fejfájás, izgatottság, depressio, általános 
paraesthesia. 

Aflergiás reakciók: túlérzékenység -(bőrkiütések, 
anaphylactoid reakció). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az androgének fokozhatják az oralis anticoagu
lansok iránti érzékenységet, ezért az anticoagulans 
adagjának csökkentése válhat szükségessé. 

Oxifenbutazon és androgének egyidejű adása a 
szérum oxifenbutazon-szintjének emelkedéséhez 
vezethet. 

Diabetes mellitusban az androgének metabo
likus hatásuk révén csökkenthetik a vércukor szint
jét, és ezáltal az inzulinigényt, valamint a tiroxin-kötó 
globulin szintet. 
o Figyelmeztetés 

Emlőcarcinomás, valamint mozgásképtelen be
tegeken hypercalcaemia léphet fel. Ilyen esetben a 
kezelést-félbe kell szakítani. 

Nagydózisú androgének tartós alkalmazása (fő
ként a 17-a-alkilandrogéneké) összefüggésbe hoz
ható májadenomák, hepatocellularis carcinama és 
peliosis hepatis kialakulásával. (Mindezek potenciá
lisan életet veszélyeztető állapotok.) Cholestasis és 
abból eredő cholestatikus hepatitis ugyancsak elő
fordulhat 17-a-alkilandrogének alkalmazása során, 
ami a kezelés felfüggesztése után visszafejlódik. _ 

Korábban fennálló szív-, vese- vagy májelégte
lenség esetén súlyos szövódményként oedema 
vagy oedema és congestiv szívelégtelenség jelent
kezhet. 

Az androgén-kezelés óvatosan alkalmazandó 
olyan fiúk esetében, akiken a pubertás késésének 
jelei mutatkoznal_<. A csontérésre gyakorolt hatást a 
csukló és a kézcsontok "csontkorának" 6 hónapon
ként történő megállapításával kell vizsgálni. Az 
androgének anélkül gyorsíthatják a csont érési fo
lyamatát, hogy biztosítanák a lineáris növekedést. 

Gyermekekben ez a mellékhatás a felnőttekre 
jellemző testrnéretek kialakulását veszélyezteti. Mi
nél fiatalabb korban alkalmazzák, annál nagyobb a 
veszélye annak, hogy csökk-en a végső testmagas
ság. Gyermekek androgén-kezelését kizárólag eb
ben jártas szakorvos vége_zheti. 

Női betegeken enyhe virilisatiós tünetek esetén 
a kezelést meg kell szakítani, hogy az irreverzibilis 
virilisalio elkerülhető legyen. A kezelés abbahagyá
sát a beteg és az orvos közösen határozza el, mivel 
bizonyos fokú virilisatic a mamma carcinama keze
lésekor elkerülhetetlen. 

Benignus prostata hyp<;)rtrophiában szenvedő 
betegen akut urethralis obstructio alakulhat ki. 

Priapismus vagy fokozott sexua.lis stimuláció fel
léphet. 

Ha a fenti tünetek bármelyike fellép, a kezelés 
megszakítand9. és amennyiben újra kezdenénk azt, 
kisebb dózisok ajánlottak. 

Tartós androgén kezelés esetén időszakonként 
ellenőrizni kell a haemoglobin és haematocrit érté
keket {a polycythemia felderítésére). A szérumko
leszterin-szint emelkedhet androgén terápia idején. 

Emberek esetében tartós, nagy dózisú 
androgén kezeléssei kapcsolatosan ritkán hepato
celluláris carcinama előfordulását jelezték. A gyógy
szer elhagyása nem vezetett minden esetben a tu
mor regressiojához. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 15---30 °C között. 
e Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4111 

HALSET tabletta (24x) ·. . .. · .... 
GEBRO/LAEVOSAN. 

•···. 
ATC 'kód:':H02AA19'' 

Cetilpiridin-tartalmú, baktericid és fungicid hatá
sú száj- és torokfertőtlenítő tabletta, mentol ízesítés
sei. Nem tartalmaz cukrot, ezért cukorbetegek is al
kalmazhatják. 
e Hatóanyag 

1 ,5 mg cetylpyridinium chioratum monohy
dricum tabletténként 

Segédanyagok: mentol, borsmentaolaj, mag
nézium-sztearát, szarbit 
ct Javallat 

Szájüreg- és torokgyulladás lokális kezelése. 
e Ellenjavallat 

A gyógyszer bármely komponensével szembeni 
túlérzékenység; 6 év alatti gyermekkor. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnötteknek és 12 éves kor fe
letti gyermekeknek 1-2 óránként 1 tabletta (max. 8 
tabletta naponta); 6 éves kor feletti gyermekeknek 
2-3 óránként 1 tabletta (max. 6 tabletta naponta). A 
tablettát elszopogatva kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Ritkán az ízérzékelés átmeneti zavara, igen rit
kán allergiás reakciók (pl. bórkiütések), hasmenés 
(a szarbit-tartalom miatt), valamint a fogak reverzibi
lis barnás elszíneződése (rendszeres erőteljes fog
masással megszüntethető) jelentkezhetnek. 
ct Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adalot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szapiatás idején alkalmazása nem 
ajánlott 

A cetilpiridin-klorid inkompatibilis anianos felü-
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letaktív anyagokkal, amelyeket a fogkrémek is tartal
maznak. Ezért a fogmosás és a tabletta alkalmazá
saközött legalább 30 perc teljen eL 

Túladagolás esetén a szájnyálkahártyán, ill. a 
nyelven irritáció, "égető érzésn jelentkezhet, vala~ 
mint elsősorban gyermekek esetén hasmenés lép
hetfeL 

Eltartás: szobahómérsékleten, közvet!~n nap
fénytól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4106 

H~~~~~~;m~s){,~~sz~tr;a:l~a~ .••. , 
HEAl!JN\~mg ~ze111észl!ti O.ldat ..•...... 
<(0;55ml) · .· · · · ·· · · · · 

I'H1AMACIA.• ; ...•.•....•• i: iAf2,'~rr1,;;01 
A készítmény hatóanyaga, a nátrium-hialuronát 

poliszacharid, melyben az ismétlődő diszacharid 
egységeket glikezid-kötések kapcsolják őssze. 

Az állati és az emberi kötőszövetek extracellularis 
állományában egyaránt megtalálható; fiziológiás 
anyag, mely a különbözó fajokban kémiailag azonos. 

Az oldat koncentrációja 1% ( 1 O mg/ml), ozmo
laritása kb. 300 mosm/kg {hasonló a csarnokvíz
hez), pH: 7,2. 

.Nyugalomban" viszkozitása 200.000-szerese a 
csarnokvíznek és a BSS-nek {"Balanced Salt 
Solution"). Amikor a kanülön keresztOl a Healont ki
nyomjuk, a viszkozitás jelentős mértékben lecsök
ken, lehetövé téve az oldat fecskendezhetőségét. A 
fecskendezés után azonban nagy viszkozitását 
visszanyeri. 

Ha a mútét végeztével Healon marad a szem
ben, az nagyrészt a trabecularis hálózaton keresztol 
eliminálódik. 
e Hatóanyag 

4,00 mg, ill. 5,50 mg natrium hyaluronicum 5000 
0,4 ml, ill. 0,55 ml steril, pirogénmentes foszfátpuffer 
vizes oldatban, egyszerhasználatos fecskendóben. 
e Javallat 

Szemmútétek. 
Elülső csarnok mútétekben mély elülső csarno

kot tart)enn, így a cornealis endothelium és más 
szövetek sérülésének veszélye csökken a műtéli 
beavatkozás során. 

Viszkoelaszticitása révén a szem hátsó segmen
turnában is alkalmas szövetek szélválasztására és 
védelmére a mútét során. 

Átlátszóságánál fogva lehetóvé teszi a retina 
mútét közbeni és utáni vizsgálatát és a lézeres 
kezelést is. 



e Ellenjavallat 
Ezideig nem ismeretes. 

e Adagolás 
Az oldatot vékony kanülön keresztül fecskende

zik a szembe. 
A felhasználl mennyiség a mútét típusától függ: 
- elülsö csarnok mútétek során a többszöri injek

tálással bejuttatott teljes oldatmennyiség általában 
kevesebb, mint 1 ml; 

- hátsó csarnok műtétekben 2-4 ml-re van 
szükség 

Ha a műtét folyamán az egyes fázisokban a 
Healon egy része elfolyik vagy kimosódik a szem
ból, ismételt injektálás válhat szükségessé. 
e Mellékhatás 

A szemben maradt Healon átmeneti szembel
nyomás-emelkedést okozhat, melynek oka a trabe
cularis hálózat mechanikus blokád ja. Ennek a nyo
másemelkedésnek a csúcsa 4-8 órával a mútét 
után v.firható. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Mivel a szemben maradt Healon-oldat átmeneti 
intraocularis nyomásemelkedést okozhat, ezen ve
szély csökkentésének érdekében ajánlott a mútét 
után az oldat nagyrészének irrigációval/aspirációval 
történő eltávolítása. 

A szembelnyomást a mútét után monitorzni kell 
és ha szignifikáns növekedés észlelhető, a beteget 
megfelelő kezelésben kell részesíteni. 

Abban az esetben, ha a Healont azért hagyták a 
szemben, mert szükség van a mútét után is mecha
nikus hatására, úgy profilaktikusan nyomáscsökken
tó kezelés is indokolt lehet. 

ln vitro laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, 
hogy a nátrium-hialuronát és bizonyos kation-kom
ponenseket {kvaterner ammóniumvegyületeket) 
tartalmazó oldatok, bizonyos gyógyszerel< és 
detergensek elegyítésekor opaleszcencia lép fel. 
Ezért a Healont nem szabad olyan kanülön keresz
tül fecskendezni, mely korábban ilyen oldatokkal 
érintkezett. 

A Healon oldat egyszerhasználatos szerelék
ben kerül forgalomba, a kanül újrafelhasználását 
kerülni kell. 

Mivel a készítmény hatóanyaga állati eredető 
(szárnyas) és bár nagy tisztasági fokú,- fehérjema
radványok lehetnek jelen, ezért nem hagyhatók fi
gyelmen kívül mindazok az Immunológiai és egyéb 
veszélyek, amelyek biológiai anyagok - kOlönösen 
ismételt - befecskendezésével járnak együtt. 
Human vizsgálatokban Hea!onnal kapcsolatos 
immunogenitas semmi jeiét nem észlelték. 

Eltartás: hűvös helyen (2-8 °C), fagyástól és 
fénytól védve. 

Használat előtt kb. 30 perccel kel! a Healont a 
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hőtőszekrényból kivenni és meg kell várni, hogy 
szobahómérséklctre felmelegedjen. 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1178 (0,40 ml} 

OGYI-T.: 4406 (0,55 ml) 

HEGRIMAAIN kapszula (50x; 100x) 

HEK ATC kód: AOSB A03 

A szilimarin májvédő hatású fiavonaid szár
mazék. 

Hatását elsősorban a hepatocyta ribonuklein
sav- és fehérjeszintézisének serkentésével és ezál
tal a sejtregeneráció gyorsításával fejti ki. 
e Hatóanyag 

250 mg extractum cardul mariae truetus (100 mg 
silymarinum) kapszulánként. 
• Javallat 

Toxikus májkárosodás, májcirrhosis és krónikus 
májgyulladás kiegészítő terápiája. 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem kötölt 
e Adagolás 

Az adagot és alkalmazásának időtartamát a be
teg állapota határozza meg. 

Szokásos adagja naponta 2-szer 1-2 kapszula 
(200-400 mg szilimarin) reggel és este, étkezés 
után kevés folyadékkal bevéve. 
e Mellékhatás 

Ritkán enyhe hasmenés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: szabahőmérsékleten (15--25 °C). 

e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 2160 

HELFEHGINidrazsé!(SRx>;.•";: •. •. __ ": 
PROMONTA• •• •<• •••••• ATC•k&tN06B . .X01··· 

Hatóanyaga a meklofenoxat a központi ideg
rendszer anyagcseréjét stimuláló ún. noctrop 
gyógyszer. 

A vér-agy gáton átjutva elősegíti az agysejtek 
glukózfelvételét és hasznosítását, ezáltal javítja 
azok energiamérlegét és növeli az agysejtek hypo
xia-toleranciáját. A szabadgyököket semlegesíti. Al
kalmazható energiahiány okozta agyi funkciózava
rokban. 
e Hatóanyag 

200 mg meclofenoxatium chioratum drazsén
ként 
e Javallat 

Agyvérzés, fertőzések és mérgezések után az 

agyi erek káros elváltozása következtében fellépő 

idegrendszeri és psychopathologiás károsodások. 
Időskori psychosomatikus zavarok. Gyermekek 
visszamaradt psychosomatikus fejlődése. Túlfeszí
tett szellemi·munka következtében fellépő kimerült
ség, súlyos inditékszegénység. 
e Ellenjavallat 

Kifejezett nyugtalansági, izgalmi állapotok. 
Nyugtalansággal járó psychosis. 

Terhesség és szoptatás időszaka, mivel nincs 
kellő tapasztalat az alkalmazásáról. 
e Adagolás 

Gyermekeknek 10 éves korig napi 200-600 mg 
(1-3 drazsé) 

10 évnél idősebb gyermekeknek és felnőtteknek 
naponta 600-1200 mg {3-6 drazsé). 

A gyógyszert bőséges folyadékkal, étkezés köz
ben, szélrágás nélkül kell bevenni. 

Az elaivást megzavaró hatása miatt bevétele 
délután 4 óra után nem ajánlott. 
• Mellékhatás 

Esetenként gyomor-bélrendszeri panaszok (nyo
másérzés a gyomortájékon, émelygés). Ritkán elő
fordulhat ingerlékenység, alvászavar {utóbbi elsó
sorban a gyógyszer délután 4 óra utáni bevétele 
esetén). 

Igen ritkán allergiás bőrreakciót válthat ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
a Figyelmeztetés 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2382 

fiEMINEVRIN 300 mg kapszula 
(100x) 

HEMINEVRIN 4 g injekCió• 
infúzióhoz (5 porampulla) 

ASTRA ATC kód:, N05C M02 

e Hatóanyag 
300 mg clomethiazolum kapszulánként; 
4 g clomethiazolum porampullánként (mindkettő 

etánszulfonát formájában). 
e Javallat 

Időskori alvászavarok, nyugtalansággal, álmat
lansággal társult időskori zavart állapotok, alko
holelvonási tünetek, dell ri um tremens, status epilep
ticus, praeeclampsiás toxaemia, eclampsia 
o Ellenjavallat 

A terhesség eiső harmada. 
• Adagolás 

ldöskori alvászavarok eselén lefekvés előtt 
600 mg (2 kapszula). 
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Ha nincs megfelelő hatás, ez az adag 1 órán be
lül megismételhető. 

Nyugtafansággal és álmatlansággal társult 
időskori zavart állapotokban általában naponta 900 
mg {3xi kapszula). 

Alkohotelvonás idején adagja egyénenként vál
tozik. Általában az első nap 3-3,6 g (10-12 kapszu
la 3-4 rész:etben). 

Második nap 1,8-2,4 g (6-8 kapszula 3-4 rész
letben). Harmadik nap 1,2-1,8 g (4-6 kapszula 3-4 
részletben). 

Negyedik-hatodik nap az adagot fokozatosan 
tovább kell csökkenteni. 

A kezelés legfeljebb 10 napig tarthat. 
Delirium tremensben a legtöbb esetben a per os 

kezelés kielégító eredményt biztosít. A kezdeti napi 
adag 60D--1200 mg (2-4 kapszula). Ha 1-2 óra múl
va nincs kellő nyugtató hatás, további 1-2 kG.pszula 
adható. Ezt az adagot addig kell ismételni, amíg a 
beteg elalszik. 2 órán belül azonban a beteg nem 
kaphat 8 kapszulánál többet. Az erősen szedáll be
teg gondos megfigyelése szükséges. A beteg ne 
hanyatt fekve feküdjön. A továbbiakban az adagot 
fokozatosan kell csökkenteni, és a kezelést 10 na
pon belül be kell fejezni. Ha a tünetek súlyosbodnak 
a kezelést késedelem nélkül iv. terápiával kell foly
tatni. 

Delirium tremens és status epilepticus iv. infúzi
ós kezelésekor a 0,8%-os infúziós oldatot 6D-150 
csepp (24-60 mg)/perc kezdeti sebességgel mind
addig adjuk, amíg felületes alvás jön létre, melyből 
a beteg könnyen felébreszthetö. Ezután az infúzió 
sebességél fenntar:ó szintre kell csökkenteni, 
rendszerint 10-20 csepp (4-8 mg)/perc úgy, hogy 
azt a legalacsonyabb szlntet érjük el, amellyel felü
letes alvás és jó spontán légzés tartható fenn. Mi
vel az infúzió túlságosan nagy sebességgel adva 
eszméletvesztést okozhat, a beteg kezelésére kü
lönösen nagy figyelmet kell fordítani. Az iv. adago
lás rendszerint 6-12 órán át tart, mely időszakban 
a beteg 4-8 g Heminevrint kap. MéJy eszméletlen
ség eselén az infúzió sebességél csökkenteni kell 
vagy adását Meg kelJ szüntetni. Mihelyt lehetsé
ges, per os terápiával kell folytatni. Hosszan tartó 
iv. adagolás során gondoskodni kell a folyadék
egyensúly és a táplálkozás (esetleges mestersé
ges) biztosításáról is. A kezdeti mély sedatio eléré
se céljából320-800 mg (40-100 ml) 0,8%-os oldat 
is adható lassan iv. (3-5 percen belül), majd fenn
tartó terápiát kell folytatni. 

Praeeclampsiás toxaemia és eclampsia. 
A kezdő adag nyugtatás vagy kózépsúlyos 

praeeclampsiás toxaemia esetén a 0,8%-os oldat
ból 60 csepp (24 mg)/perc 5-10 percig, az álmos
ság kezdetéig, majd az infúzió sebességél úgy kell 
beállítani a fenntartó- általában 10-20 csepp (4-8 
mg)/perc- adagra, hogy a beteg felületes álomban 
legyen. 



Hyperacut eclampsia kezelése. 
A beteg az egyik oldalán feküdjön megf61eló oxi

genizáció biztosítása mel!ett. Légzési, venti!lációs 
zavarok, aspiratio, collapsus mind az eclampsianak, 
mind a túladagolásnak is lehet a következménye. 
Ezek a veszélyek nagy adagok adásakor nőnek, ép
pen ezért jól képzett személyzet oxigén és resusti
tatiós lehetőség biztosítása szükséges. 

Szülés esetében az átlagos adag 10~15 csepp 
{4-6 mg)/perc, általában a szülés során 30-45 
ml/óra. Az iv. infúzió! a szülés után általában 12 órán 
át 10 csepp/perc sebességgel, majd per os terápi
ával kell folytatni: 4 óránként 2 kapszulával 1 napig, 
mely adag a következő 4~7 napon fokozatosan 
csökkentendő. 
e Mellékhatás 

Az orr nyálkahártyájának és a szem kötőhártyá
jának irritációja, erythema, urticaria és megnöveke
dett pharyngobronchialis secretio, gastrointestinalis 
panaszok. (A megoövekedet! orrnyálkaszekréció 
0,6 mg im. atropin adásával megszüntethető.) 

lv. alkalmazás során a vérnyomás átmeneti esé
se és tachycardia, a légzésfrekvencia növekedése, 
ill. csökkenése. 

Túladagolása légzésdepressiot okozhat. Enyhe 
felületes thombophlebitis az injekció helyén, mely 
sem heparinnal, sem kortizonnal nem védhető ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
-egyéb, a központi idegrendszerre ható gyógy

szerekkel (egymás hatását fokozhatják). 
• Figyelmeztetés 

Hosszan tartó kezelés során a transzamináz en
zimek ellenőrzése szükséges. 

A készítmény adagelását minden esetben csak 
fokozatosan lehet abbahagyni. 

A kész oldatot hideg helyen kell tartani, és a ké
szítés után egy héten belül fel kell használni. Az el
készített oldat pH-ja 4,2. 

Eltartás: szobahőmérsékleten a kész oldatot 
hideg helyen kell tartani. 
• Megjegyzés: ++V Sz (kapszula) 

Fb (porampulla) 
• Törzskönyvi szám: K- 703 (kapszula) 

K- 906 (porampulla) 

PHAR~A~AGIS!:> .. ' ;. __ ,:~f$~gi~;~i;?~~~-~;~:5~::. 
. 

A nod i haemorrhoidales tüneteinek kezelésében 
a viszketés, vérzés, fájdalom, gyulladás enyhítésé
re, érzéstelenítő, érszúkító, gyulladáscsökkentó, de
zinficiáló és fájdalomcsillapító komponenseket ~ar
talmaz. 
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• Hatóanyag 
320 mg camphora, 350 mg chlora!hydratum, 

330 mg mentholum, 0,6 mg aetheroleum millefolii, 
2 mg epinephrinium chloratum, 500 mg procainum, 
500 mg ephedrinum (20 g) vazelin típusú kenőcs~ 
ben: 

5 mg camphora, 6 mQ chlora!hydratum, 5 mg 
mentholum, O; 1 mg aetheroleum millefolii, O, 1 mg 
epinephrinium chloratum, 30 mg procainum, 30 mg 
ephedrinum kúponként. 
e Javallat 

Nodi haemorrhoidales, pruritus ani, ekzema 
perianalis. 
• Adagolás 

Babnyi nagyságú kenőccsel a végbél nyílását 
naponta többször enyhén bekenni. A kúpot lefekvés 
elót! kell a végbéibe helyezni. 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 690 (kenőcs); 

Tsz : 689 (kúp) 

Hyperammoniaemiában méregtelenítő hatása a 
karbamid ciklusban a karbamid szintézis fokozása 
útján valósul meg. A méregtelenítés extrahepatiku
san, aszövetekben is végbemegy. Alkalmazásának 
toxikológiai kockázata pl. mutagen, teratogén, kar
cinogén hatás eddig nem ismert. Az ornitin a vé
konybélből szívódik fel, eliminációs felezési ideje 
kb. 0,4 óra. 
e Hatóanyag 

5 g 1-ornithinium- 1- asparticum tasakonként 
e Javallat 

Akut és krónikus májbetegségek, májcirrhosis, 
zsírmáj, emelkedett ammóniaszinttel járó hepatitis. 
• Ellenjavallat 

Veseelégtelenség (3 mg/1 00 mg feletti sz é rum 
kreatininszint). 
e Adagolás 

Szokásos adagja naponta 3-szar 1-2 tasak gra
nulátum étkezéskor bevéve, bő folyadékkal (pl. egy 
pohár vízben, teában vagy gyümölcslében). 

Súlyos májműködési zavarok esetén, valamint 
gyomor- bélpanaszok (pl. teltségérzés, hányás) je
lentkezésekor az adagot egyénileg kell meghatá
rozni. 
o Mellékhatás 

Esetenként áltatában átmeneti gyomor- bélpana
szok (pL teltségérzés, hányás fordulhatnak elő, me
lyek nem teszik szükségessé a kezelés megszakitá
sát és az adag csökkentésével megszünnek. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem ismeretes. 

• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1946 

HEPABENE kapszOla (30x; 100x) .... 

MERCKLE .· ATCKód:AOsB·A21 

Két gyógynövény kivanatát tartalmazó, krónikus 
májbetegségek adjuváns kezelésére szolgáló ké
szífmény. Az orvosi füstike (Fumaria officinalis) kivo
nat normalizálja a renyhe vagy fokozott epesecreliát 
és oldja az Oddi-sphincter görcsét. A zavartalan 
májfunkció előfeltétele a megfelelően szabályozott 
epeelfolyás. A máriatövis (Si!lybum Marianum) kivo
nat májvédő hatású különbözó krónikus és akut in
toxikációkban, szabályazza a sejtek műkődését és 
membránstabilizáló hatású. A kivonat fő komponen
se a szilimarin, amely izomer vegyületek, szilibinin, 
szilidianin és szilikrisztin keveréke. Per os bevétel 
után a szilimarin nagyrészt az epe útján választódik 
ki és résztvesz az enterohepatikus keringésben. 
e Hatóanyag 

275 mg extractum fumariae officinalis (megfelel 
Jegalább 4,13 mg protopinban kifejezett fumaria al
kaloidnak) 

70-100 mg extractum Silybi Mariani frúctus 
(megfelel legalább 50 mg szilimarinnak, melyból 
legalább 22 mg szilibinín). 
o Javallat 

Az epeutak dyskinesiájának kiegészítő kezelése 
(cholecystectomia után is), ha egyidejűleg májkáro
sodás is fennáll. 
e Ellenjavallat 

A készítmény bármely alkotórészével szembeni 
túlérzékenység, a máj és epeutak akut gyulladásai. 
e Adagolás 

Felnőtteknek napi 3x1 kapszula. t:jszakai pana
szok esetén az esti lefekvéskor javallt még 1 kiegé
szítő kapszula bevétele. 

Legfeljebb napi 3x2 kapszula. 
A kapszulát kevés folyadékkal, szélrágás nélkül, 

étkezéskor kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Gyenge laxativ és diuretikus hatás léphet fel. 
e Figyelmeztetés 

A májbetegségekben érvényes általános keze
lési elveket, (pihenés, teljes alkoholtilalom, nem sza
bad figyelmen kívül hagyni. 

A gyógyszer terhességben és szoptatás idején 
örténő biztonságos alkalmazására vonatkozóan 

nincs kellé tapasztalat, ezért alkalmazásának szük
ségességét igen szigorúan mérlegelni kell! 

Eltartás: szabahőmérsékleten ( 15-25 ° C). 
• Megjegyzés:+ V n 
• Törzskönyvi szám: K- 1659 
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1-UoPARIBE~E Ca.5o9&·iríjakcl0 
···(5 xo,z rn'>·.· .. ·•·.·.•••· •..•. i > · •.·. 

HI;PAf!IBENE Ca :!0 Ol) O ir)j~kr;)ó 
(5 X: o,!! Jljl) ·· ·· ··· · · ·.· .. ··· · · ··· • · 

e Hatóanyag 
5000 NE heparinum calcium (0,2 mJ) ampullán

ként. 
5000 NE heparinum calcium (0,2 ml) fecskendő

ben. 
20 OOO NE heparinum calcium (0,8 ml) ampul

lánként 
e Javallat 

Postoperatív thrombosis- és emboliaprophyla
xis; friss érelzáródás, extracorporalis keringés (pl. 
haemodial~sis); consumptiós coagulopathia, akut 
szívinfarctust követően secundaer thrombosis pro
phylaxis. 
e Ellenjavallat 

Heparin-allergia, allergiás thrombocytopenia. 
Haemorrhagiás diathesis, vese- és húgyúti kö

vek, h~pertonia, cerebralis ischemia gyanúja, 
apoplex1a, abortus imminens, retinopathia, lumbal
anaesthesia, agy-, gerinc- és szemműtét. Más anti
coagulansokkal való egyidejű kezelés, súlyos 
nephropathia, endocarditis lenta, súlyos máj- és 
pancreas megbetegedések. 

A szülés alatti epiduralis anaesthesia anticoagu
lansokkal kezelt terheseken. 

A gyomor- béltraktus-, vese- húgyutak, nemi 
szervek daganatos megbetegedései. 

Nem alkalmazható acetilszalicilsav, valamint int
ravénás penicillin-származékok nagy adagjaival tör
ténő kezelés esetén. 
e Adagolás 

Heparin-calcium 5000 NE/0,2 ml vagy 5000 
NE/0,2 ml fecskendőben: általában a mútét meg
kezdése eit 2 órával 5000 NE ~ a mútét után 2-3-
szar SODO NE heparin/24 óra, szubkután, a beteg 
mozgatásáig. 

Csípó-combizületi mútéteknél 3-szor 7500 NE 
heparin/24 óra, vagy 4-szer 5000 NE heparin/24 óra. 

Haemodialysisben 5000-7500 NE heparin-dia
lysis perfuzoron keresztül. 

Szívinfarctus bevezető egyedi kezelésénél, vagy 
hosszú idejű thrombosis profilaxis eselén 2-3-szar 
5000 NE heparin/24 óra subcután. COnsumptiós 
coagulopathiában az alvadási értékektől függóen 
egyedileg kell a szükséges adagot megállapítani. 

Az 5000 NE-t tartalmazó ampullából történő ke
zelés eselén az adagolás pontosságának biztosítá
sa érdekében kizárólag mikroliter-beosztású egy
szerhasználatos, holttérmentességet biztosító fecs
kendő ·avasolt. 



Felszívása: 1. a heparinoldatot az ampullanyak
ba kell rázni és a nyakrészt letörni. 2. A heparin
oldatot az ampullanyakból a fecskendővel lassan 
felszívni. 3. Az in j. beadása előtt a fecskendőben lé
vá mennyiséget ellenőrizni és szükség esetén azt 
O 2 ml-re beállítani. 

' A rendszeres kontro\114 naponként szükséges! 
Reparin-calcium 20 OOO NE/0,8 ml: 
A véredényben meglévő ceagulatum (manifesz! 

thrombosis és embolia) eselén általában a kezdo 
adag 5000 NE heparin, ezt követően 25 000-40 OOO 
NE 24 óra alatt, pertuzorral beadva. 

Extracorporalis keringtelés eselén alkalmazható 
a következő formula: 

5000 NE heparin x ttkg, mint kezdő adag mútét 
alatt az aortába; 2500 NE heparin/500 ml vérkon
zerv és 2500 NE heparin/1000 ml volumenpótlásban 
az extracorporalis keringtetéshez. óránként töb~
ször"1 ellenőrzés, szükség szerint újabb hepann 
adag a fenti formula szerint. 

Consumptiós coagulopathiában 1 O 000-40 ?OO 
NE/24 óra, az alvadási eredményeknek megfeleloen. 

A heparin folyamatos alkalmazása perfuzorral, 
ceagulatum feloldása céljából, a thrombosis és em
bolia kezelésében napi többszöri 10.000 NE hepa
rin iv. adását teheti szükségessé. Salusinjekcióban 
történő beadása nem javallt. 

A terápia ellenőrzése: . . _ 
careiélis thromboplasztinidő, thromb1n1do, 

thrombelastogramm. A thrombinidő és a parciális 
thrombinidő a kezelés alatt ne növekedjen, külbn
ben a dózis csökkentése szükséges. 

Mindhárom kiszerelési forma: intravénás és sub-
eután injekcióban alkalmazható. .. 

Subcután alkalmazás: A hüvelyk- és mutatóuJJal 
a bárt összefogva, merólegesen a test tengelyére, 
lassan és gondosan subcután, a has bórének a zsír
szövetébe injiciálni. 

Az alkalmazás időtartama: a kezelés ideje né
hány naptól néhány hónapig tart thrombosis-pro
phylaxis esetén. 
e Mellékhatások 

Előírásszerű alkalmazás esetén is a 
heparinkezelés vérzéseket (többnyire bőrön és 
nyálkahártyán) okozhat. Jelentősebb vérzé_s _ese~~n 
az egyszeri adag csökkentése, vagy az 1n]ekc1ok 
adása közötti intervallurnak növelése szükséges. 

Súlyos vérzésesetén a heparinkezelést meg kell 
szakítani. Az alvadásgátló hatás protaminnal felfüg-
geszthetó. . , 

Lokális vagy szisztémás allergiás reakciók lep
hetnek fel, valamint metabolikus acidosis, bórnecro
sis. 

Thrombocytopenia; ritkán immunológiailag indu
kált. arteríás és venás thrombosissal társuló throm
bocytopenia. 

Ugyancsak megfigyeltek transzamináz-emelke
dést. valamint cholestatikus hepatitis!. Purpura, hy-

potensio és bradycardia, ritkán pruritus, valamint 
hőemelkedés léphet fel. Esetenként a heparinkeze
lést e tünetek miatt meg kell szakítani. Átmenetileg 
hajhullás. fejfájás, émelygés, osteomalacia tör~si 
hajlamma!, priapismus jelentkezhet. A heparin csak
kentheti a koleszterinértékeket 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Bázikus gyógyszerek, mint antihisztaminok és" 
triciklikus psychofarmakonok egyidejű alkalmazása
kor heparinnal történő sóképzés miatt kölcsönös ha
táscsökkenést okozhatnak. Ezért bázikus gyógy
szeranyagokat heparinkezelés alatt ~em ajánlatos 
alkalmazni. 

Más alvadásgátlást befolyásoló szerekkel (pl. 
acetilszalicilsav, dikumaro!. dipiridamol. dextrán) 
egyidejűleg alkalmazva a kölcsönös hatásfokozó
dásra tekintettel kell lenni. Hatásfokozódást okoz
nak a fenilbutazon, indometacin, szulfinpirazon, 
probenecid, etakrinsav és cytostaticumok. 

A heparin leszorítja a plazma fehérjekötésból a 
fenitaint kinidint, propranololt, benzodiazepineket 
és a bilirubint. 

Aszkorbinsav, antihisztaminok, digitálisz, nikotin, 
intravénásan alkalmazott· penicillin, tetraciklinek 
vagy fenotiazinok a heparinhatást csökkenthetik. 
e Figyelmeztetés . 

A heparinkezelés alatt 1ntramuscularis "1njekc1ók 
adását a haemalama veszélyemiatt kerülni kelt. 

Nem megfelelóen kezelt betegekben magas T 3~ 
és T 4-értékek figyelhetóek meg. 

Heparinadás alatt a vércukorérték 30 mg/100 ml
ig emelkedhet. Brómszulfalein-tesztet közvet_len~l 
heparin adagolása után nem ajánlatos végezni, ml
vel fals eredményt adhat. 

Terheseken a kezeléstól és a betegségtól függő 
komplikációk nem zárhatók ki. 

Túlad-agolás esetén protamin intravénás alkal~ 
mazásával a heparin hatása felfüggeszthető. 1 mg 
protaminszulfát 100 NE heparin! közömbösít.. A 
heparinhatás felfüggesztését megfelelő laboratónu~ 
mi kémiai vizsgálatokkal ellenőrizni kell. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V . 
e Törzskönyvi szám: K- 2217 {5000 injekció) 

K- 2219 (20000 injekció) 
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HEPARIBENE Na söoO inj~l<i;i~ ·. 

•·· •(S•x 0•2 ml)· < " ·: "• • • . !-,.,.O':;:,,;\:,',' 'O ,:', . : ':,' ,: :,: :-<:~;,;,_;,,, ~_:;_-~::~ 
> HE~ARIBENE Na 25 OOOnnJekclo 

wxs.,n\1) 
M$'8C'Kt.E ·~Te k6~-!:-'BúJ'A:so1 

e Hatóanyag 
5000 NE heparinum natricum (0,2 ml) ampullán

ként; 5000 NE heparinum natricum (0,2 ml) fecsken-

dóben: 25 OOO NE heparinum natricum (5,0 ml) üve
genként 
e Javallat 

Heparin-natrium 5000 NE/0,2 ml 
Postoperatív thrombosis- és embollaprophyla

xis; friss érel;;:áródás, extracorpora!is keringés (pl. 
haemodialysis); consumptiós coagulopathia, akut 
szívinfarctust követően secundaer thrombosis pro
phylaxisa. 

Heparin-natrium 25 OOO NE/5 ml 
Thromboemboliás megbetegedések megelőzé

se, vénás és artériás thromboemboliás megbetege
dések kezelése. Extracorporalis keringés alkalma
zásakor, vagy mütét során alvadásgátfás (pf. szív
tüdógépek, haemodialysis), consumptiós coagulo
pathia kezelése a hypercoagulatiós fázisban. 
• Ellenjavallat 

Heparin-allergia, allergiás thrombocytopenia. 
Haemorrhagiás diathesis, alvadási faktorok hiánya 
(kivétel a consumptiós coagulopathia a hypercoa
gulatiós fázisban). Súlyos máj-, vese- vagy ha~nyál
mirigy megbetegedések, súlyos thrombocytopenia. 

Betegségek, melyekben az érrendszer károso
dásának a gyanúja áll fenn, pl. fekélyek a gyomor
és bélrendszerben, hypertonia (a diastolés nyomás 
105 Hgmm-nél magasabb), apoplexia, sérülések, 
vagy sebészeli beavatkozások a központi idegrend
szerbe, szemmütétek, retinopathia, üvegtest-vérzé
sek, agyi aneurysma, endocarditis bacterialis suba
c uta. Abortus imminens, spinalis anaesthesia, 
perlduralis anaesthesia, lumbalpunctio. 

Az alábbi esetekben csak kényszerítő szüksé
gesség esetén az elány/kockázat arány szigorú 
mérlegelése mellett alkalmazható: 

- rosszindulatú megbetegedés gyanúja vérzé-
kenységi hajlammal, 

- vese- és húgyuti kövek, 
- krónikus alkoholizmus. 
Különösen gondos orvosi felügyelet szükséges 
-terhesség alatt, különösen hosszabb alkalma-

zás esetén, 
-idősebb betegeknél, különösen náknél. 
- fibrinolyticumokkal, oralis anticoagulánsokkal, 

vagy acetilszalicilsavval történő egyidejű kezelés 
során. 

Heparinnal történő kezelés alatt az im. injekciók 
haematomaképzódés veszélye miatt kerüléndók. 

Terhesség és szoptatás: A kezeléstál és beteg
ségtól függó komplikációk terheseknél nem zárha
tók ki. A szülés alatti apiduralis anasthesia terhese
ken, akiket anticoagulánsokkal kezelnek, abszolút 
kontraindikált. 

A Heparin-natrium 25 OOO NE/5ml benzilalkohol 
tartalmamiatt nem alkalmazható újszülötteknek, kü
lönösen fejletlen koraszülötteknek! 
e Adagolás 

Thromboembo/iás megbetegedések megelőzé
se kisadagú sc. kezeléssei 
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Mútétek előtt és után: 2 órával a mütét előtt 
5000-7500 NE subcutan. 

A műtét után 5000-7500 NE subcutan minden 
&-12 órában a beteg mozgatásáig, vagyaK-vitamin 
antagonisták kellő hatásá.ig. 

Labor kontrollvizsgálatok (a!vadási értékek) a 
dózis beállításhoz esetenként szükségesek lehet
nek. 

Thromboembofiás megbetegedéS"ek irféQetózé
se a nem mútéti gyógyításban (pl. hosszabb ágy
ban fekvés, a beteg fokozott thrombosishajlama, 
thrombosiskockázattal járó betegségek). 

Általában 5000-7500 NE minden 8-12 órában. 
Az adagolási a thrombosiskockázathoz és az alva
dási rendszer aktivitásához kell igazitani .és kontroll
vizsgálatokkal { alvadási értékek) megállapítani. 

Thrombosis-újraképződés megelőzése (secun
daer thrombosis prophyfaxis) akut szfvinfarctusban: 

2-3-szor naponta 7500 NE, vagy 2-szer napon
ta 1 O 000-12 500 NE szubkután. 

Vénás és artériás thromboemboliás megbetege
dések 

A vérerekben Iévá alvadékesetén continuus int
ravénás alkalmazás javasolt. 

Kezd6 adag felnőtteknek: 5000-10 OOO NE 
heparin intravénásan. Folytatólagosan 25 000-40 OOO 
NE heparin/24 óra (kb. 300-600 NEJttkg/24 óra) fo
lyamatos infúzióban, pertuzorraL 

Kezdő adag gyermekeknek: 50 NE/ttkg 
intravénásan. Folytatólagosan 20 NE/ttkg/óra, folya
matos infúzióban, perfuzorral. 

A kezelés ellenőrzése 
A parcialis thromboplastinidá (PTT) vagy a 

thrombinidő meghatározása, mely a normálérték 2-
3 szarosa legyen. 

Amennyiben a tartós infúzió nem lehetséges, 
intermittáló intravénás beadás {a heparin rövid fe
lezési ideje miatt 4-6 óránként) szűkséges, vagy 
szubkután alkalmazás (3 részadagra elosztva) le
hetséges. A kezelés megfelelő ellenórzése az al
vadási értékek meghatározásával feltétlenül szük
séges. 

Alvadásgátfás extracorpora/is keringés alkalma
zása esetén, vagy mútét során. Szív-tüdó gép ese
lén az adagolás függ a szív-tüdó gép típusától és a 
mútét időtartamától és egyedileg kell meghatározni 

Haemedialysis eselén egyedi adagolás a mért 
alvadási értékeknek és az eszköztípusnak megfele
lóen. 

Consumptiós coagulopathia kezelése a hyper
coagulatios fázisban: 25 000-40 OOO NE/24 óra per
fuzorral, az alvadási érték függvényében. 

Az alvadási érték meghatározásához a vért 
azonnal le kell centrifugálni. 

Az alkalmazás módja és időtartama 
Subcutan és intravénás injekcióban vagy hígítot

tan intravénás infúzióban. 
Subcutan injekció: A beszúrás vékony injek-



cióstúvel merőlegesen a test tengelyére a kiemeit 
hasfal ba, vagy a felső comb vagy a felkar feszítő ol
dalán történjen, az injekciót szigorúan subcután kell 
alkalmazni. Az injiciálás előtt az injekciós tűre tapa
dó cseppet el kell távolítani, mivel a heparinnak a 
szúrócsatornába való bevitele felületi vérzést. illétve 
ritkán helyi allergiás izgalmi tüneteket okozhat. 

Az 5000 NE-t tartalmazó arnpuliából történő ke
zelés esetén az adagolás pontosságának biztosítá
sa érdekében kizárólag mikroliter-beosztású egy
szerhasználatos. holttérmentességet biztosító fecs
kendő javasolt. 

Felszívása: 1 . a heparinoldatot az ampullanyak
ba kell rázni és a nyakrészt letörni. 2. a heparin
oldatot az ampullanyakból a fecskendővel lassan 
felszívni. 3. Az inj. beadása elótt a fecskendőben lé
vő mennyiséget ellenőrizni és szükség esetén azt 
0,2 ml-re beállítani. 

A kezelés időtartamáról a kezelőorvos dönt. 
A parciális thromboplastinidó (PTT) és a throm

binidő rendszeres kontrollja szükséges. 
• Mellékhatás 

A heparin adagjától függóen vérzések fokozott 
jelentkezése, különösen a bőrben, nyálkahártyákon, 
sebekben, a gyomor-bél-, a húgyuti és a genitalis 
traktusban. 

Alkalmanként a vérlemezkék számának kis mé
retü csökkenése lép fel {thrombocytopenia). 

Ritkán súlyos thrombocytopenia is jelentkezhet, 
mely consumptiós coagulopathiához, arteriás vagy 
venás thrombosishoz, vagy a subcutan beadás he
lyén necrosishoz társulhat. 

A kórkép lappangva, többnyire több napos 
heparin-terápia után fejlődik ki és függ az alkalma
zott heparin adagjától és összefügg a ~vérzési 
rosszullét" valamint a kialakult thrombocytopenia ti
pikus manifestatiójávaf. Tipikusak a bolhacsípés
szerű petechiák, a purpura és a melaena, a fokozott 
heparintolerancia; valamint thrombosis és throm
boembolia léphet fel. 

Gyakran megf1gyelték a szérum-transzamináz 
enzimek {GOT, GPT), a y-glutamiltranszpeptidáz 
y-(GT}, valamint az LDH és lipáz emelkedését, mely 
többnyire a heparinkezelés elhagyásával reverzibi
lis és klinikailag jelentéktelen. 

Heparinnal Szembeni túlérzékenység, vala
mint allergiás, anaphylaxiás reakciók ritkák. 
Egyes esetekben anaphylaxiás shockról számol
tak be. Ez különösen olyan betegeken jelentke
zett, akik már korábban heparint kaptak. Az aller
giás reakciók tünetei: rosszullét, fejfájás, hőemel
kedés, ízületi fájdalmak, urticaria, hányás, visz
ketés, dyspnoe, bronchuspasmusok és vérnyo
másesés. 

Hosszabb, (több hónapos) alkalmazás után, fő
leg magasabb adagok esetén és különösen arra 
hajlamos betegeken osteoporosis alakuthat ki. 

Ritkán átmeneti hajhullás, alopecia léphet fel. A 

heparinkezelés befejezése után a hajnövekedés 
spontán, belátható időn belül visszatér. 

Nagyon ritkán a heparin hyperkalaemiát és 
metabolikus acidosist okoz, különösen csökkent ve
sefunkciójú betegekben és cukorbetegekben. 

Egyes esetekben priapismusról és vasospasmu
sokról számoltak be. 

Helyi szöveti reakciókat {keményedések, bőrpír, 
elszíneződés és kisebb vérömlenyek) az injekció 
beadás helyén indönként megfigye\tek. 

A csak a Heparin-natrium 25.000 NE üvegében 
lévő 50 mg benzilalkohol-tartalom miatt ritkán túlér
zékenységi reakciók léphetnek fel, kÓiönósen gyer
mekeknél. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Bázikus gyógyszerek, mint antihisztaminok és 
triciklikus psychofarmakonok egyidejű alkalmazása
kor heparinnal történő sóképzés miatt kölcsönös ha
táscsökkenést okozhatnak. Ezért bázikus gyógy
szeranyagokat heparinkezelés alatt nem ajánlatos 
alkalmazni. 

Anyagok, melyek a véralvadás!, valamint az eb
ben résztvevő sejteket befolyásolják, fokozott vérzé
kenységet válthatnak ki .(pl.: acetilszalicilsav, 
kumarin-származékok, flbrinolyticumok, dipiridamol, 
dextrán, magas adagban pencill in). 

Hatásfokozódást okoznak a fenilbutazon, 
indometacin, szulfinpirazon, probenecid, etakrinsav 
és cytostaticumok. 

A heparin leszorftja a plazma fehérjekötésból a 
fenitoint, kinidint, propranololt, benzodiazepineket 
és a bilirubint. 

Egyidejűleg alkalmazott nitroglicerin-infuzió a 
heparin-hatás csökkenését okozhatja. 

Aszkorbinsav, antihisztaminok, digitálisz, nikotin, 
intravénásan alkalmazott penicillin, tetraciklinek 
vagy fenotiazinok a heparinhatást csökkenthetik. 

A heparin számos kölcsönhatást mutat más sze
rekkel, melyek klinikai jelentóségét különbözőkép
pen ítélik meg. 
e Figyelmeztetés 

Fizikai-kémiai inkompatibilitások miatt a heparin! 
nem szabad más gyógyszerekkel egy fecskendébe 
felszívni, vagy egy infúzióban alkalmazni. 
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A heparinkezelés alatt intramusculáris injekciók 
adását a haernatama veszélye miatt kerülni kell. 

Nem megfelelóen heparinizált betegekben ma
gas T 3- és T 4-értékek figyelhetóek meg. 

Csecsemők, gyermekek kezelésében, valamint 
vese- és májinsufficientia esetén gondos ellenőrzés 
és az alvadási értékek fokozott vizsgálata szüksé
ges; ez a thromboembolia prophylaxisra is érvényes 
{"low-dose kezelés"). 

Heparin kezelés alatt álló {főleg > 22 500 
NE/nap) betegeket minden sérülésveszélytól meg 
kell óvni. 

Heparinadás alatt a vércukorérték 30 mg/100 
ml-ig emelkedhet. Bróm-sulphalein tesztet közvetle-

nül heparin adagolása után nem ajánlatos végezni, 
mivel fals eredményt adhat. 

T ú/adagolás ese té n protamin intravénás alkal
mazásával a heparin hatása felfüggeszthető. 1 mg 
protaminszulfát 1 OD NE heparin! közömböslt. A 
heparinhatás .felfüggesztését megfelelő laboratóriu
mi kémiai vizsgálat.okkal ellenőrizni kell. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 2214 (5000 injekció) 

K- 2216 (25000 injekció) 

HE.F'A.'Rri\1 injekCió (1 x sl1'11). . ··. 
. . . · ··· ........ . 

RICHTER •• < ATC kód: BD1ABD1. 

e Hatóanyag 
25 OOO NE heparinum natrium {5 ml) üvegenként 

(5000 NE/ml). 
• Javallat 

Thrombosis, embolia és a vér fokozott 
alvadékonyságának {DIC) kezelése és megelőzése, 
elsősorban akkor, ha azonnali alvadásgátlás szük
séges, és ha a beteg alvadásgátló kezelését foko
zott vérzésveszély mellett kell végezni (pl. nem vér
ző nyombélfekélyes beteg mélyvénás thrombosisa 
miatt). Ez utóbbi esetben ugyanis vérzés esetén az 
infúzió felfüggesztésével és protaminnal azonnat 
megszüntethetó az alvadásgátlás. 
e Ellenjavallat 

Heparintúlérzékenysé,..g (allergia), magasvérnyo
más-betegség {120 Hgmm-nél magasabb diastolés 
érték), a gastrointestinalis rendszer vérzéssei járó 
fekélyes megbetegedései, infektív endocarditis, 
haemorrhagiás diathesis, súlyos máj- és veseelég
telenség, idegrendszeri mütétek. {A terhesség és a 
menstruatio nem jelent ellenjavallatot.) 
• Adagolás 

A heparin-nátriumot terápiás célból lehetőleg 
cseppinfúzióban adjuk, 15 NE !ttkg/óra mennyiségben. 
Ez átlagos testtömegű felnőtt esetében 1000 NE/óra 
adagot jelent. Az infúzió előtt egyszerre 1 ml-t 
(5000 NE) adunk iv. a kellő alvadásgátlás gyors biz
tosítása céljából. A heparitl alvadásgátló hatása ak
kor optimális, ha az alvadási idő tartósan a normál 
érték 2-3-szorosára nyúlik meg. Ha az aktivált par
ciális thromboplastinidó {APT!) folyamatos ellenőr
zése lehetséges, annak 1 ,5-2-szeres megnyúlása 
jelzi az optimális alvadásgátlást. A túladagolás elke
rülése céljából az esetleges vérzékenységre utaló 
klinikai tünetek (nyálkahártyavérzések, haematuria 
stb.) folyamatos figyelemmel kísérése is szükséges. 

Ha az infúziós heparin kezelés valamilyen okból 
nem végezhető el és a Heparin-Ca inj. sc. adása 
sem lehetséges, csak akkor adják a heparin-nátriu
mct intermittálva, felnőtteknek naponta 4-szer 2 ml 
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(4-szer 10 OOO NE} mennyiségben. Az alvadási idő 
ellenőrzése ilyenkor az újabb inj. előtt kb. 0.5-1 
órával esedékes, a következő adag meghatározá
sa céljából. Ha az alvadási idő a normál érték két
szeresét meghaladja, a heparin-nátrium adagjának 
csökkentése, ellenkező esetben annak növelése 
szükséges. A heparin napi adagja azonban ne ha
ladja meg a 60 000-80 OOO NE-t, és 10 _napnál 
hosszabb ideig csak kivételes esetb"en 8.1kalmaz
ható. 

A heparin-nátrium preventív célból is adható, de 
erre a célra megfelelóbb a Heparin-Ca inj. 
Thrombosis megelőzésére a heparin-nátriumból na
ponta 2-szer 1 ml-t (2-szer 5000 NE) adnak a has 
bórébe sc . 
• Mellékhatás 

A leggyakoribb a vérzés, ez a beteg gondos 
vizsgálatával és az alvadási idó {ill. az APTI) rend
szeres ellenőrzésével megelózhető. Enyhe vérzés 
esetén elegendő a heparin adagjának csökkenté
se, ill. átmeneti felfüggesztése. Ha a haemorrhagia 
súlyosabb, protamin adása is szükséges. A készít
mény {Protamine 1000 Roche) 1 ml-e 1000 NE 
heparint közömbösít. Ha nem tudjuk mennyi 
heparin van a kerirígésben, 1 ml protaminnál ne ad
junk többet egyszerre (lassan, iv.). Ez az adag 
szükség esetén ismételhető az alvadási idó {még 
célszerűbben a thrombinidó} normalizálódásáig. 
Tanácsos még ezután 1-2 óra múlva is alvadási idő 
(trombinidó) meghatározást végezni, mert a meg
kötött heparin egy része szabaddá válhat (heparin
rebound). Ilyenkor szükséges ismét 1 ml protamin 
adása. 

Nagy heparinadagok tartós adása után throm
bocytopenia alakulhat ki. ezért 3-4 napnál tovább 
tartó heparinkezeléskor célszerű a vérlemezke szá
mot is ellenőrizni. Thrombocytopenia kialakulása 
esetén a heparin elhagyása után a vérlemezke 
szám fokozatosan normalizálódik. Az ugyancsak 
hosszas heparinkezeléskor alakulhat ki ritkán átme
neti, reverzibilis alopecia. Hónapokig tartó 
heparinkezelés után osteoporosis kialakulása lehet
séges. A heparin okozta bórnecrosis rendkívü! ritka. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- egyéb véralvadást gátló gyógyszerekkel, pl. 

acetilszalicilsawal, nem szteroid gyulladásgátlókkal 
(hatásnövekedés). 

Az orális alvadásgátlóra való áttéréskor - a 
heparin adagjának csökkentése és szaros laborató
riumi ellenőrzés mellett- adható a Syncumar. 
e Figyelmeztetés 

A megfelelő adagolásban az elöírt laboratóriumi 
kontrollvizsgálatok (véralvadási idő, ill. APTI) rend
szeres elvégzése szükséges. Ezért terápiás célból 
történő nagy adag alkalmazása gyógyintézetben 
ajánlott. Profilaktikus kezelés járóbeteg-rendelés ke
retében is végezhető. 



Terheseknek és leromlott állapotú betegeknek 
csak fokozott körültekintéssel adható. 

A heparinmolekula negatív töltése miatt számos 
gyógyszerrel in vitro komp!exet képez, ezért be
adáskor semmilyen más gyógyszerrel nem kever
heló. 

Eltartás: hűtőszekrényben. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2917 

HEPARIN-CALCIUM·il'ljekció 
(1x 2 ml; 10 x2>mi) 

RICHTER 

e Hatóanyag 
50 OOO NE heparinum calcíum (2 ml} ampullán

ként {25 OOO NE/mt} 
e Javallat 

Thrombosis, embolia kezelése és megelőzése, 
elsősorban akkor, ha előreláthatóan hosszabb ideig 
tartó (3-1 O nap) heparinkezelésre vagy még ennél 
is elhúzódóbb kezelésre, vagy prophylaxisra van 
szükség. Fokozott vérzésveszélyesetén célszerűbb 
ha az alvadásgátlás infúzióban adott heparin Na
mal (Heparin in j.) történik. 
• Ellenjavallat 

Heparin-túlérzékenység (allergia), magasvér
nyomás-betegség (120 Hgmm-nél magasabb dias
tolés érték), a gastrointestinalis rendszer vérzéssei 
járó fekélyes megbetegedései, infektív endocarditis, 
haemorrhagiás diathesis, súlyos máj- és veseelég
telenség, idegrendszeri műtétek. (A terhesség és a 
menstruatio nem jelent ellenjavallatot). 
o Adagolás 

A heparin-Ca injekciót mind terápiás, mind pro
filaktikus célból sc., célszerűen a köldök alatt a has
fal bőre alá kell adni. Ha ez nem lehetséges (pl. ha
si műtét után stb.) csak akkor adható a comb elülső 
oldalán, de ilyenkor a gyorsabb felszívódás miatt a 
Heparin-Ca gyakoribb adása válhat szükségessé. 

A terápiás adagoláskor alapszabály, hogy a dó
zis individuális, és megválasztása az ellenőrző vizs
gálatok függvénye. A kezdeti adag 250-350 NE test
súlykilogrammonként, ami függ a thromboembolia 
súlyosságától és a beteg állapotától is (életkor, 
kísérőbetegségek, egyéb gyógyszerek, kiindulási 
laborértékek stb.). Ez 60-80 kg testsúlyú beteg ese
tében 0,7-1 ,O ml Heparin-Ca-nak felel meg. Idős, 
vérzéses szövódményre hajlamos betegnél az ala
csonyabb kezdeti adagokat választjuk. Tüdő-embo
lia vagy igen súlyos thrombosis esetében az alva
dásgátlás azonnali elérése érdekében célszerű a 
subcutan heparinkezelést 5000-10 OOO NE (1-2 ml) 
Heparin-Na intravénás adásával bevezetni. 

A Heparin-Ca sc. injiciálása után az alvadás
gátló hatás általában 12 órát tart, ezért kell az inj.
kat 12 óránként ismételni. A kezdeti Heparin-Ca be
adása után az alvadásgátló hatás kb. 4-6 óra múl
va tetőzik, majd fokozatosan csökken. Elhúzódó fel
szívódás vagy" csökkent heparinelimináció esetén 
azonban az alvadásgátló hatás olykor később je
lentkezik, ezért· célszerű a következő injekció be~ 
adása előtt kb. 1 órával végezni az ellenőrző vizsgá
latot az alvadásgátlás mértékének megitélésére. 
(Erre legalkalmasabb az un. aktivált parciális throm
boplastin idő, az APTI mérése, de ha ennek folya
matos végzésére nincs lehetőség, akkor a nativ al
vadási idő meghatározását végezzük Lee-White 
módszerével). 

Ellenőrzés nélkül heparin kezelést végezni nem 
szabad! Az iniciális Heparin-Ca beadása után 11 
órával az esetek többségében már elérjük a kivánt 
célt, azAPTI a kiindulási érték másfél-kétszeres illet
ve az alvadási idő a kiindulási érték 2-3-szorosa 
(15-25 perc). Ilyenkor a következő adag 180-250 
NE/kg, ez 0,5-0,7 ml Heparin-Ca-nak felel meg át
lag testsúly esetén. Ha az alvadásgátlás ennél na
gyobb, amit az erősen me[:JP.yúlt APTI vagy az alva
dási idő jelez, kisebb heparin-adagokat kell adni, 
vagy átmenetileg felfüggesztjük az alvadásgátló 
adását. Ha viszont az APT! illetve az alvadási idő 
megnyúlása kisebb ennél, akkor nagyobb Heparin
Ca adagokat (250-350 NE/kg) adunk. A további 
Heparin-Ca dózisok megválasztásánál is igy já
runk eL 

Az "in vivo" hatás és az ellenőrző vizsgálatok ér
tékei közt nincs szaros összefüggés, ezért a túlada
golás elkerülése érdekében a vérzékenységre utaló 
klinikai tünetek (nyálkahártyavérzések, haematuria 
stb.) folyamatos figyelemmel kisérése szükséges. 
Vérzékenység kialakulásakor a thrombocytaszám 
meghatározása szükséges. A Heparin-Ca terápia 
lehetőleg ne haladja meg a 1 O napot. 

Megelőzésre általában napi 2x0,2 ml {2x5000 
NE) Heparin-Ca-ot adunk az indikációtól függő idó
tartamig. Ha a thrombosisveszély különösen nagy, 
vagy a beteg testsúlya eltér az átlagostól, helye
sebb a megelőzés! szolgáló adagokat is egyénileg 
megválasztan i. A kiindulási APTI kb. 5 sec-os meg
nyúlása jelzi a kellő alvadásgátlást. Különösen elő
nyös a heparin-profilaxis azon betegeknek, akiknél 
a tartós kumarinkezelés ellenjavallt (pl. terhesek, 
Syncumar-necrosis stb.). 
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/njekciózási technika: a has bőrét két ujjal ki
emeljük és vékony tűvel a bór alatti zsírszövetbe 
fecskendezzük az anyagat oly mődon, hogy közben 
a tűt kifelé húzzuk. 
e Mellékhatás 

A leggyakoribb mellékhatás a vérzés, ezt a be
teg gondos vizsgálatával és az alvadási idő (ill. az 
APT!) rendszeres ellenőrzésével megelőzhetjük. 

Enyhe vérzés esetén elegendő a heparin adagjának 

csökkentése, ill. átmeneti felfüggesztése. Ha a 
haemorrhagia súlyosabb, ezen kívül protamin adá
sa is szükséges. A készítmény (Protamine 1000 
Roche) 1 ml-e 1000 NE heparin! közömbösít. Ha 
nem tudjuk; mennyi heparin van a keringésben, 1 ml 
protaminnál ne adjunk többet egyszerre (lassan, 
iv.). Ez az adag szükség esetén ismételhető az alva
dási idő (még célszerűbben a thrombinidö) norma
lizálódásáig. Tanácsos rnég ezután is 1-2 óra múlva 
is alvadási idő (thrombinidő) meghatározást végez
ni, mert részben az injiciálás helyéról további 
heparin kerülhet a keringésbe, részben pedig a már 
megkötött heparin egy része ismét szabaddá válhat 
(un. ..heparin-rebound"). Ilyenkor szükséges ismét 
1 ml protamin adása. 

Elhúzódó, nagy dózisú heparin kezeléskor 
thrombocytopenia alakulhat ki. Ez a mellékhatás 
Heparin-Ca esetében valószínűleg igen ritka. Ha a 
kezelés 7-10 napnál tovább tart, vagy ha már ez idő 
elött váratlanul vérzés jelentkezik, célszerű a throm
bocytaszámot ellenőrizni. Ugyancsak hosszas 
heparin kezeléskor alakulhat ki ritkán átmeneti, re
verzibilis alopecia. Hónapokig tartó heparin keze
lésnél osteoporosis kialakulása lehetséges. A 
heparin okozta bórnecrosis rendkivül ritka. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- egyéb véralvadást gátlókkal pl. acetilszalicil

savval, nem-szteraid gyulladásgátlókkal (hatásnö
vekedés). 

Az orális alvadásgátlóra való áttéréskor a 
heparin adagjának csökkentése és szaros laborató
riumi ellenőrzés mellett adható a Syncumar. 
e Figyelmezietés 

1 

A megfelelő, az adagolás fejezetben előírt labo
ratoriumi kontrollvizsgálatok (véralvadási idő, ill 
APT!) rendszeres elvégzése, valamint tartós nagy
adagú heparin kezeléskor a vérlemezke szám ellen
őrzése is szükséges. Ezért a terápiás célból történő 
nagy adag alkalmazása gyógyintézetben ajánlott 
Profilaktikus kezelés járóbetegrendelés keretében is 
végezhető. 

Terheseknek, és általános leromlott állapotú be
tegeknek csak fokozott körültekintéssel adható. 

A heparin molekula negatív töltése miatt számos 
gyógyszerrel in vitro kempiexet képez, ezért be
adáskor semmilyen más gyógyszerrel nem kever
heló. 

Eltartás: fénytól védve, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3644 
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fl!:vJzos i<e~()~s (1CJ 9).· 
s\OáAL :).-rc··~6d;;:~6-ss:~·1-g:; 

Herpes vírus fertőzésekben alkalmazható lokális 
készítmény. A kenőcs hatóanyaga a herpes vírus 
DNS szintézisébe avatkozik be, ezáltal. g.$-tolja an
nak szaporodását. A felvitt adag jeíentős. része a 
bőrben lokalizálódik, a kezelés során általános ha
tás nem tapasztalható. 
e Hatóanyag 

80 mg epervudinum, 10 g vízzel lemosható 
szuszpenziós kenőcsben. 
e Javallat 

Herpes simplex recidivans, herpes progenitalis 
recidivans és herpes zoster helyi kezelésére. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni allergia. 
e Adagolás 

A beteg bőrfelületel naponta 3-5 alkalommal 
kell vékonyan bekenni. A kezelési idő tartama 3-5 
nap, amely kivételesen az eset súlyosságától függó
en 6-12 napra emelhető. 
• Mellékhatás 

Enyhe, átmeneti égő csípős érzés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
Eltartás: hűvös helyen. 

• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3690 

fl!:xA8rux;a2öcinic·(5'x 1 o rnl; 
'··.1 .. x.· ... ··.2 .. 1lffil,'2(f)(2()r\ii·ich\1ÖCJ'ffi.f 

':,,,,,;,,'"",,:::::--;,·.,,',;,,;,',,,' ':<>:-:O''":,.,, 

liEXAB~IXltt~ .. kóntr~~ifallyag 
1(2xC5oM1)' : -::_-_", ,:,;::--,--, (:::,: >.::: :;\:_1Ff,:::;~:_)->:> ;: 
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o Hatóanyag 
393,0 mg megluminum ioxaglicum, 196,5 natri

um ioxaglicum ml-enként (Jódtartalom: 320 mg/ml). 
e Javallat 

Az arteriás és vénás rendszer (beleértve a ko
szorúereket is) ábrázolása. 
e Ellenjavallat 

Vesekárosodás és egyidejű súlyos diffúz máj
károsodás, cardialis decompensatio, mellékpajzs
mirigy-megbetegedés következtében fennálló neu
romuscularis irritabilitás (manifest tetania), 
tüdóoedema. 



• Adagolás 
la. vagy iv. adható. A mennyiséget befolyásolja 

az indikáció, az ábrázolandó érterület, a beteg_ élet
kora és testtömege. Tájékoztató jellegű átlagos fel
nőttadagok: 

aortographia 
femoralis arteriographia (direkt) 
szelektiv renalis arteriographia 
coeliacographia, mesenterographia 
percutan, carotisarteriographia 
alsóvégtag-phlebographia 

50-60 ml 
30ml 

8-12 ml 
30---50 ml 

8-10 ml 
30-40 ml 

e Mellékhatás 
A\lergiás reakciók, sziv- és keringési tünetek, 

neurológiai szövődmények. Alkalmanként émely
gés, hányinger, hányás, köhögés, tüsszentés jelent
kezhet, e tünetek azonban általában gyorsan meg
szúnnek. Egyes esetekben ezek súlyos kontraszt
anyag-reakció első jelei lehetnek, éppen ezért elen
gedhetetlenül fontos a betegek megfigyelése, hogy 
adott esetben a szükséges terápiás intézkedések 
késedelem nélkül végrehajthaták legyenek. Különö
sen az a\lergiás reakciékra hajlamos betegeken lép
nek fel bőrjelenségek, mint bőrpír, viszkatési inger. 
Jelentős hypertoniában (malignus hypertonia), plas
macytoma, a betegek rossz általános állapota vagy 
folyadékhiánya (dehydratio) esetén gyakoribbak a 
mellékhatások. 

A gyógyszeres beavatkozás a klinikai képnek 
megfelelően a táblázat szerint alakulhat: 

Tünetek és teendők: 

Súlyassági Tünetek 

fok és 
losalisatió 
l. bór flush. urticaria 

ll. keringés a pulzusszaporulat 

Kezelés 

A bórjelenségek 
általában megszúnnek. 

ha abbahagyják a 
kontrasztanyag beadását 

ellenkező esetben 
antihisztaminok adhatók 

több. mint 20/perc, antihisztaminok mellett 
a vémyomáscsök- kortikoszteroidok. pl. 
ken és több mint 100 mg prednizolon 

20 Hgmm 
légzés d1spnoe 
gyomor-bél hányinger, hányás 
rendszer 

lll. keringés shock 
simaizomzat spasmus 

{bronchus 
és uterus) 

adandó iv. 

1. azonnal o,o5--o,1 mg epi 
nefrin iv_ (1. amp. :ronogen 
9 ml izotóniás konyhasó
oldattal hígítva: ebból 
0,5-1.0 ml-adandó be iv.) a 
hatástól függően 1-2 perc 
mÚiva meg kell ismételni 
Fontos a vérnyomás és 

Súlyassági Tűnetek 

fok és 
losalisatió 

IV. keringés keringés~ és 

légzés légzésleállás 

o Figyelmeztetés 

Kezelés 

kOlönösen a pulzus ellen
őrzése {arrhythmia), 
2. kortikoszteroidok, -pl. 

Depersolon, legalább 
50-100 mg iv. 

3. volumenpótlás 5%-.os 

AlbuminnaL Először 
epinefrin és csak utána 
szteroid. Ezt a sorrendet 
az indokolja. hogy 
azonnali hatása csak az 
epinefrinnek van. A 

második helyen javasolt 
szteroid a megadott nagy 
adagban csak 5-10 perc 
mOiva kezdi kifejteni 
hatását. ezt az időtartarnol 
kell az epinefrln hatásának 
áthidalnl. A feltűntetett 

'gyógyszeres kezelés 
mellett a klinikai képtól 
függően a reanimatio 
egyéb rnódszereit is 
alkalmazni kell (lefektetés, 
lélegeztetés, külső 
szivrnasszázs). 

Legyengült betegek, csecsemők és kisgyerme
kek esetében, vesekárosodásban (oliguria, 
polyuria), plasmacytomás betegnek, diabetesben, 
különösen, ha a betegség hosszabb ideje áll fenn, 
gondoskodni kell a megfelelö folyadékbevitelról (ne 
legyenek dehidráltak) és az elektrolitegyensúlyróL 
A vizsgálatok megismétlése~ éppen úgy, mint min
den más, vesén keresztül kiválasztádá kontraszt
anyag esetében- lehetséges. Különös elővigyáza
tosság ajánlatos jódtartalmú kontrasztanyagokkal 
szembeni túlérzékenység és allergiás hajlam, 
hyperthyreosis (látens vagy manifest), struma 
nodosa esetén. 
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Terheseknek angiográfiás vizsgálat. elsősorban 
a hasi szervek vizsgálata csak igen szigorú szem
pontok alapján indikálható. 

Az érrendszer ábrázolására alkalmazott kont
rasztanyagok csökkenthetik a pajzsmirigy jódfelve
vő képességét, és ezáltal 2---6 hétig befolyásolják a 
jódizotópokkal végzett pajzsmirigyfunkciós vizsgá
latok eredményét. 

Eltartás: szobahómérsékleten. Bontott ampulla 
nem tárolható. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1096 

HIBERNALcseppek(1 () ml) 
HIBJ:RNAl25 mg~razsé.(50x) 
Hí~ERNA1.100.mgdrazsé (20x) 
HIBERI\IAl.0.5% .injekció 

(10xSri11) · 
HIBERNAL 2,5'% injekció 

(10x 2 ml) 
HIBERNAl•végbélkúp (6x) 
EG IS ATC kód:.N05AA0'1 

Fenotiazinszármazék. Számos farmakológiai tu
lajdonsága - tranquilláns, adrenolytikus, anticho
linerg, antiszerotonin. dopaminantagonista, 
antiemetikus, analgetikus. narcosispotenciáló, - le
hetövé teszi sokrétű alkalmazhatóságát 

Egyike a legrégebben alkalmazott antipsy
chetikus vegyületeknek. 
e _Hatóanyag 

25 mg, illetve 100 mg chlorpromazinum 
hydrochloricum drazsénként; 25 mg ch!orproma
zinum hydrochloricum {5 ml) ampullánként im. alkal
mazásra; 50 mg chlorpromazinum hydrochloricum 
(2 ml) ampullánként iv. alkalmazásra, 400 mg chlor
promazinum hydrochloricum (10 ml) oldatban, 100 
mg chlorpromazinum kúponként. 
• Javallat 

Mctoros és psychés nyugtalanság, paranoid
hallucinációs syndromák különböző formái (schizo
phreniák, psychosis maniaco depressiva mániás fá
zisa, epilepsiás eredetű /psychosisok az antiepilep
ticumok változatlan vagy emelt adagja mellett). Mú
téti előkészítés, potenciált anaesthesia, hibernatio, 
postoperativ nausea és vomitus csökkentése, trau
más és postoperativ shock megelőzése és kezelé
se, tetanus, acut intermittens porphyria. 

Neuralgiás, neuritises, malignomás, égési fájda
lom esetén adjuvánsként. 

Gyermekgyógyászatban: izgatottság, hányás. 
e Ellenjavallat 

A készitmények bármely komponense (főként 
fenotiazinok) iránti túlérzékenység. Alkohol, nar
coticumok, hypnoticumok okozta comás állapot. 
Májkárosodás. Cardiovasculáris megbetegedések, 
keringési elégtelenség, tachycardia. Phaeochro
mocytoma. Parkinsonismus, vérképzőszervi bántal
mak. Terhesség. 
a Adagolás 

Felnőtteknek: az átlagos napi adagja 3-szar 25 
mg (=3-szar 20 csepp vagy 3-szar 25mg-os dra
zsé, vagy kúp.) Súlyosabb psychiatriai kórképekben 
a napi adag 3-szar 100-200 mg. (Ha az egyszeri 
adag a 1 DO mg-ot eléri vagy meghaladja, célszerű a 
100mg-os drazsé alkalmazása.) 

Parenteralis alkalmazása azon csetekben inda-

kolt, amelyekben gyors hatást kívánunk elérni, vagy 
a beteg állapota miatt az orális adagolás keresztül
vihetetlen. lm. 1 ampulla (0,5%-os 5 ml) mélyen a 
glutealis izomzatba. lv. 1 ampulla (2,5%-os 2 ml) 
csak megfelelő higitásban és lassan. 

Csecsem6knek és gyermekeknek átlagos adag
l ja: naponta 3-4-szer 0.5 mg/ttkg, testfelszínre 

számítva napi 60 mg/m2. Rectális a!lsalrn_p,zás ese
tén a Hibernaletta (25 mg) kúp használata indokolt. 
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Kombinálva alkalmazható gyógyszeres hiberna
tio céljára Hibernai+Pipolphen+Dolargan (általában 
1 : 1 :2 arányú) keveréke (.coctaillytique~); csecse
mőknek Dolargan nélkül. 
• Mellékhatás 

Álmosság, szájszárazság, sápadtság, gyenge
ség, a hőmérséklet csökkenése, depressio, bőrtü
netek. Sárgaság (nem dózisfüggő, reverzibilis), máj
ártalom, haematologiai rendellenességek (agranu
locytosis. leukopenia, leukocytosis, haemolyt'1kus 
anaemia). Tachycardia és mérsékelt vérnyomás
esés. Tartós szedéskor obstipatio, megacolon. 
Nagy adagok alkalmazásakor parkinsanos tünetek, 
amelyek antiparkinsonicumok hatására vagy a 
H ibemal elhagyására megszúnnek. Foto-sensibilita
tio. Nagy adagok hosszan tartó alkalmazásakor a 
bőr "bíbor-pigmentáció"-ja (pigment lerakódás a 
szemben is). A cornea és a szemlencse átlátszat
lansága. Amenorrhoea, galactorrhoea, gynecomas
tia, hízás, diabetes mellitus. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-inhibítorral (a centrális izgatás mértéke 

megnő). 
óvatosan adható: 
- benzodiazepinekkel, hypnoticumokkaL anal

geticumokkal, anaestheticumokkal, parasympa
tholyticumokkal, triciklikus antidepressánsokkal 
(anticholinerg, illetve központi nyugtató hatásukat 
erősíti); 

- kinidinnel (cardiodepressiv hatását fokozza); 
-orális anticoagulánsokkal (hatásukat fokozza); 
- orális antidiabeticumokkal (hatásukat megvál-

toztathatja J. 
Kerütendő az együttadása: 

katekelamint depletáló antihyperten-
sívumokkal (hatásukat csökkenti). 
o Figyelmeztetés 

Szoptatás alatt alkalmazása kerülendő vagy a 
szoptatást a kezelés időtartamára fel kell füg geszte
ni, mivel a klórpromazin átjut az anyatejbe. 

MAO-inhibitor szedése után a Hibernal-terápia 
megkezdése előtt3-6 hét szünetet kell tartani! 

A vérkép és a májfunkció rendszeres ellenőrzé
se ajánlatos! 

Parenterálisan alkalmazva a kezelés helyét lehe
tóleg váltogatni kell, mert lokális érzékenységet, 
szövetkárosodást okozhat! Az orthostatikus collap
sus elkerülése végett az elsó nagy dózis, illetve is-



mételt adagok beadása után a beteget fél órára le 
kell fektetni! 

Hosszantartó kezelés és nagyobb adagok alkal
mazása esetén - egyOtt adva fenitoinnal, orális anti
coagulánsokkal vagy orális antidiabeticumokkal, 
ezek adagolásának újrabeállítása célszerű! 

A gyógyszer bevétele vagy folyamatos szedése, 
illetve kezelés eselén a kúra időtartama alatt jármű
vet vezetni, magasban vagy veszélyes gépen dol
gozni ti!os. Alkalmazásának ill. hatásának tartama 
alatt tilosszeszes italt fogyasztanil 

Eltartás. Cseppek, drazsé, injekció: fénytól 
védve. Végbélkúp: fénytól védve, hűvös t1elyen. 
e Megjegyzés:<? V Sz (100 mg drazsé, injekció, 
cseppek, 25 mg drazsé, végbélkúp) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3055 (csepp); Tsz.: 
3022 (25 mg drazsé); Tsz.: 3182 (100 mg drazsé); 
Tsz.: 3040 (0,5% injekció); Tsz.: 3041 (2,5% injek
ció);Tsz.: 3082 (kúp) 

A készítmény hatóanyaga, az aszternizol tartós 
hatású H1-receptor antagonista, melynek szedatív 
és anticholinerg hatása csekély. 

Oralisan adva gyorsan felszívódik, a plazmakon
centráció maximumát 1-2 órán belül éri el. Az 
asztemizolnak, és az ugyancsak hatékony 
metabolitjának - dezmetilasztemizol - legmaga
sabb plazmakoncentrációja 3-5 ng/ml. 96%-ban 
kötódik a plazmafehérjékhez. Az asztemizai felezési 
ideje 1-2 nap, a deszmetilastemizolé 9-13 nap. A 
szövetekbe jól penetrál. Kiválasztása elsősorban az 
epén keresztül tórténik. 
e Hatóanyag 

10 mg astemizolum tablettánként; ill. 0,1 g 
astemizolum, 39 g (70%-os) szarbit- 100 ml szusz
penzióban. 
e Javallat 

Allergiás rhinitis (szezonális és perenniális), al
lergiás conjunctivitis, krónikus urticaria és egyéb al
lergiás kórképek. 
o Ellenjavallat 

P\ készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Májkárosodás. Ketokonazollal, illetőleg eryth
romicinnel történő egyidejű alkalmazása. 
Congenitalis OT-syndroma. A OT-szakasz megnyú
lását eredményező gyógyszerek egyidejű szedése 
(pl. egyes antiarrhythmiás szerek, terfenadin). Ren
dezetlen hypokalaemia. 

Terhesség, ill. szoptatás (lásd Figyelmeztetés)_ 
2 év alatti életkor. 
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e Adagolás 
Felnőttek és 12 évesnél idősebb gyermekek 

adagja naponta 1-szer 1 tabi. (10 mg). 
6-12 éves gyermekek adagja naponta 1-szer 

1/2 tabi. (5 mg) 
2...f5 éves kor közölti gyermekek adagja naponta 

1-szer 2 mg hatóanyagtartalmú szuszpenzió 1 O 
ttkg-ra. 

6 éves kor alatt a gyógyszer tabletta formájában 
nem adható! 

A javasoltnál többször és nagyobb adagban 
nem szabad alkalmazni (lásd Figyelmeztetés)! 

A szuszpenz16 adagolása: 
A 100 ml-es szuszpenzió adagolópipettáján levő 

ml-es beosztás 1 ml-e 5 ttkg-ra vonatkozó 
hatóanyagmennyiségnek felel meg. (Egy adagoló
pipeUában /5 ml/ levő szuszpenzió 25 ttkg-ra ele
gendő.) 

A szuszpenzió adagolható közvetlenül a gyer
mek szájába, vagy kevés italba (pl. teába) keverve. 
e Mellékhatás 

Hosszantartó kezelés esetén súlygyarapodás 
léphet fel. Ritkán Quineke oedema, bronchospas
mus, fényérzékenység, prüritus, bőrpír, anaphylax
iás reakció fordulhat elő. 

Egy-egy esetben convulsiók, múló paraesthesia, 
izom}ízületi fájdalom, oedema, hangulatzavar, ál
matlanság, rémálmok, transzamináz-szint növeke
dés, hepatitis léphet fel. 

Nagyon ritkán súlyos, életveszélyes cardialis 
mellékhatás léphet fe1• mint megnyúlt OT-intervallum 
és ventricularis arrhythmia (torsades de pointes 
vagy fibrillatio) syncope-val és szívmegállással- fő
ként a javasoltnál nagyobb adagok és/vagy jelentős 
mértékú túladagolás esetén. 

Arrhythmia nagyon ritkán, napi 20--30 mg-os 
adagok mellett (az ajánlott dózis két-háromszorosa) 
is előfordulhat. 

Egyes esetekben az arrhythmia syncope-val jár
hat. Ilyenkor az asztemizai adagolást azonnal meg 
keil szakítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
Ketokonazollal, egyéb azol antimycoticumokkal, 

makrolid antibioticumokkal (pl. eritromicin). 
Csökkenthetik az aszternizol metabolizmusát és 

ez emelkedett plazmaszintet eredményezhet, amely 
cardiatoxicitáshoz (torsades de pointes vagy fibrilla
tio) vezethet. 
• Figyelmeztetés 

Terhes nőknek - a biztons.9.gos alkalmazására 
vonatkozó kellő klinikai tapasztalat hiánya iniatt -
csak kivételes esetben, az előny/kockázat arány 
gondos mérlegelésével adható. 

A gyógyszer az ajánlott terápiás adagban az 
éberség i szintet nem befolyásolja. 

Akut anaphyiaxiás rohamok kezelésére nem al
kalmas. 

Szlvbetegségben, ilL diabetes mellitusban szen
Vedó betegeknek csak fokozott körültekintéssel ad
ható. 

Bőrteszt vizsgátatok elvégzése előtt legalább 3 
nappal elóbb abba kell hagyni az antihisziaminok 
adását; az asztemizai esetében ez korábban java
solt (hamis negatív eredmény elkerülésére). 

Túladagolás: 
Több esetben leírtak következmény nélküli túl

adagolási 
Ritkán súlyos, életveszélyes cardialis mellékha

tás léphet fel, (Lásd Mellékhatás). 
Kezelés: gyomormosás, hánytatás, EKG manito

rozás mindaddig, amíg a QT-szakasZ nem normali
zálódik. Ilyen esetekben olyan antiarrhythmiás sze
reket kell adni, amelyek a QT-inteNallumot nem 
nyújtják. 

Haemedialysis alkalmazása nem javasolt (az 
asztemizai plazmafehérjéhez való erős kötődése 

miatt). 
Eltartás: tabletta: szabahőmérsékleten {10-30 °C 

között), száraz helyen, fénytól védve. 
Szuszpenzió: szabahőmérsékleten (15-30 °C 

között). 
e Megjegyzés: +V (tabletta) szuszpenzió 
e Törzskönyvi szám: K- 2362 (tabletta) 

K- 2363 (szuszpenziő) 

HI.STAZOL1Noldat(10ttll) ' 

ALKALOIDA 

Fő komponense, a tripelenami n, etilén-d iamin tí
pusú antihisztamin. A H1-receptorokra kapcsolódva 
kompetitív módon gátolja az allergiás reakcióban 
felszabadult hisztamin kötődését, így meggátolják 
a hisztamin értágító hatását, jellegzetes reakcióit. 
Ehhez adódik a nafazolin sympathomimetikus akti
vitása, amely lokális alkalmazáskor véredényszúkí
tő hatása folytán a gyulladt. duzzadt nyálkahértyák 
kezelésére alkalmas. Az oldatban Iévá bórsav 
antibacteriális, antiphlogistikus és adslringens tu
lajdonsága mellett, mint izotóniát beállító faktor is 
szerepel. 
• Hatóanyag 

2,5 mg naphazolinium chloratum, 50 mg tripe
lennaminium chloratum, 280 mg acidum boricum 
(10 ml) oldatban. 
8 Javallat 

Rhinitis vasomotorica, rhinitis acuta et chronica. 
• Ellenjavallat 

Rhinitis sicca, szúk zug ú glaucoma 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 3-4 óránként mindkét 
orrlyukba 2-3 csepp. 

Gyermekeknek 7-14 éves korig: kiforralt és lehű-
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tött vízzel kétszeresére-háromszorosára hígítva na
ponta 3-szar mindkét orrlyukba egy-egy csepp. 
o Mellékhatás 

Becseppentéskor múló csf pá érzés. 
e Figyelmeztetés 

Hosszas használata rhinorrhagiát okozhat, és a 
náthát idültté teheti, ezért felnőttek esetében 10, 
gyermekek esetében 5 napi kezelés után több na
pos szünetet kell közbeiktatni. Hig1tatll3.íii..il adva 
vagy az előirtnál gyakoribb alkalmazása vérnyo
másfokozódást, szabálytalan szívmúködést, izza
dás!, ingerlékenységet vagy depresszió!, gyerme
kekben mérgezést, comát okozhat, mert a gyulladt 
orrnyálkahártyán át felszívódhat. - Belsőleg nem 
használható. 

Csecsemőknek és gyermekeknek 6 éves korig 
nem adható! 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3011 

. lils'roó1Linjéi<6;~(5'~2LmiJ. 
H1sl"oo11.. t~bi~ita {sil~)···, .... 

RJCHTER A+ö;kó'~:;t;ö~'B-'AOJ 

A Histadil (cimetidin) H2-receptor antagonista. 
Gátolja a gyomorsav normális és stimulált elválasz
tását csökkentve a gyomornedv mennyiségét és 
annak sav- és pepszin tartalmát 
• Hatóanyag 

200 mg cimetidinum, sósavas só formájában (2 
ml) ampullánként, illetve 200 mg cimetidinum tablet
tánként 
e Javallat 

Tabletta: endoscoposan vagy röntgenfelvétetlel 
igazolt benignus, peptikus, gyomor-, nyombél-, 
és/vagy jejunalis ulcusbetegség, reflux oesophagi
tis, erosiv gastritis, Zollinger-Ellison syndroma. Szte
roid és nem szteroid antiphlogisticumok mellékhatá
saként kialakult eróziók adjuváns terápiája. 

fnjekció: akut, vérző duodenalis, nem malignus 
gastrikus ulcus, eróziók, valamint oesophagealis 
reflux okozta és egyéb felsó gastrointestinalis vérzé
sek, továbbá postoperatív gastrikus-duodenális vér
zések. Zollinger-Ellison syndromában a hypersecre
tio csökkentése. 
e Ellenjavallat 

Abszolüt ellenjavallata nem ismert. Alkalmazá
sát meg kell fontolni graviditasban és a lactatio idő
szakában, mert a placentabarrieren áthatol ás az 
anyatejben is kimutatható. Parenterálisan terhes
ségben és a lactatio alatt csak életmentő esetben 
adható, rendkívül óvatosan. Súlyos máj-, keringési 
és vesebetegségben csak csökkentett mennyiség-



ben adható, kellő körültekintés mellett. Gyermekek 
részére adása nem javallt. 
e Adagolás 

Tabletta: átlagos adagja fekélybetegségben 
napközben 3x200 mg (3-szar 1 tabletta) étkezéskor, 
az esti lefekvéskor pedig további 400 mg (2 tablet
ta). Ezt a kúraszerú adagolási 4-6 héten át kell foly
tatni, majd ezután lehet áttérni a fenntartó adagolás
ra. Ha az átlagos adaggal nem értek el kielégitő ha
tást, akkor fekvőbeteg-gyógyintézetben fokozott el
lenőrzés mellett oesophagealis, gastrikus, duode
nalis, jejunalis ulcusok, továbbá reflux oesophagitis, 
eróziós gyomorvérzések, valamint Zollinger-Ellison
syndroma eselén a hypersecretiós folyamat ellensú
lyozására- napi 1600 mg, reggel, délben, vacsora
kor és késői lefekvéskor (éjszaka) 400-400 mg (na
ponta 4-szer 2 tabletta). A napi utolsó adag szükség 
estén 600-800 mg (3-4 tabletta) is lehet. Figyelem
be kell azonban venni, hogy a napi adag felső hatá
ra 2 g (10 tabletta). A kúraszerú adagolás ezekben 
az esetekben is 4-6 hétig célszerű. 

A fenntartó adag általában naponta 400 mg 
(2 tabletta), amelyet lefekvéskor kell bevenni. 
Egyes esetekben a fenntartó adag napi mennyisé
ge növelhető: reggel és lefekvéskor egyaránt 
40D-400 mg (2-2 tabletta). A fenntartó adagolás 
több hónapig is tarthat A kúra befejezését, a 
gyógyszer elhagyását fokozatosan csökkentett 
adagokkal célszerű végezni. 

Adagolás beszúkült vesemúködés esetén: 
A napi mennyiség a csökkent kiválasztódás 

mértékétól függ: 30 ml/perc kreatinin-clearance 
vagy ennél nagyobb érték esetén az átlagos napi 
adag adható. 

15-30 ml/perc kreatinin-clearance esetén 
naponta 600 mg (3-szar 1 tabletta). 

15 ml/perc kreatinin-clearance alatt naponta 400 
mg (2-szer 1 tabletta). 

Kombinált kezelés: minden indikációban, külö
nösen a kúra kezdeli szakaszában szükséges adju
vánsként valamilyen antacidumot is alkalmazni. Cél
szerű a fenntartó adagolás beszüntetése után is 
antacidumot rendelni a betegnek. 

Injekció: akut, felső gastrointestinalis vérzéssei já
ró kórképekben infúzióban vagy hígított iv. injekcióban 
az aktív vérző állapot megszűnte után 48 óráig, egyéb 
esetekben, ha a per os terápia nem lehetséges. 

Folyamatos cseppinfúzióban átlagos adagja 
óránként legfeljebb 75 mg. 

Hfgított intravénás adáskor 1 ampulla tartalmát 
izotóniás nátrium-klorid-oldatlal 20 ml-re felhígítva 
lassan kell befecskendezni. Az adag szükség ese
lén 4--6 óránként megismételhető. 

Az átlagos napi adag mindkét adagolási mód 
esetén 800-1200 mg; a 24 órás összadag ne halad
ja meg a 2 g-ot. Csökkent veseműködésú betegek 
esetében a krealinin-clearance függvényében csök
kentett mennyiségek adandók. Cardiovascularis 
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megbetegedéskor a folyamatos cseppinfúzió adá
sát kell előnyben részesíteni. A parenterá!is terápia 
befejezése után per os kezelés folytatandó. 

A kúra befejezésekor a gyógyszert fokozatosan 
célszerű elhagyni. 
• Mellékhatás 

Fejfájás, fáradtságérzés; myalgia, diarrhoea, 
somnolentia, kisebb fokú pruritus. Hepatitis (eseten
ként cholestatikus jellegű). Tartós kúra folyamán 
nem progrediáló gynaecomastia, mentális confusio, 
depressio, ritkán csontvelóártalom. A szérumérté
kek változása (elsősorban a transzaminéz és a krea
tininszint növekedhet). Az immunválas"z megváltoz
hat Az akut i.v. kezelés során múló izomfájdalom, 
szédülés, exanthema jelentkezhet. Szívritmus
zavarok és vérnyomáscsökkenés előfordulhat, elsó
sorban a gyors iv. adáskor vagy cardiovascularis 
megbetegedéskor. Súlyosabb mellékhatások a ke
zelés megszakitását indokolják 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Enziminhibitor, ezért számos egyidejűleg adott 
gyógyszernek a máj mikroszómáiban történő oxi
datív lebontását gátolja. 

óvatosan adható: 
- orális anticoagulánsokkál, fenitoinnal, teafillin

nel és béta-adrenerg receptor blackalókkal (hatás
tartamukat meghosszabbítja); 

- metoclopramiddal (csökkenti biohaszno
sulását); 

-benzodiazepinekkel (ezek hatását megnyújtja). 
• Figyelmeztetés 

Ha a beteg orális anticoaguláns kezelésben is 
részesül, az orális anticoaguláns adagját újra be kell 
állílani, mivel a megnövekedett anticoaguláns hatás 
vérzéseket okozhat. 

Az adagolás megszúntetése után számolni kell 
a recidíva megjelenésével, a panaszok kiújulásávaL 

Malignus ulcusok eselén a terápiás eredmény el
fedheti a malignitásl, ezért a kezelés előtt a malignitást 
ki kell zárni. Az antacidumot a Histadil tabletta bevé
tele után 1 órával tanácsos bevenni, mivel egyidejűleg 
alkalmazva csökkentheti a eimelidin felszívódását. 

Inkompatibilitás: az injekció phentobarbitállal és 
gentamicinnel inkompatibilis! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb (injekció) V (tabletta) 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 1984 (injekció) 

Tsz.: 1982 (tabletta) 

. HÖRMOFÖRTolaj<ls injekcíó 
(1 )(2 1111) 

k,cHtEA · ... ·•···••·•··. 
Az injekció tartós progeszteron hatást biztosít, 

elősegíti a méhnyálkahártya proliferatios szakaszból 
szekréciós fázisba történő transzformációját, gátolja 

az ovulatiot, terhességprotektív hatású és mentes a 
nem-kívánatos androgén tulajdonságoktól. 
e Hatóanyag 

250 mg hydroxyprogesteronum caproicum (2 ml) 
ampullánkéot. 
e Javallat 

Habitualis és imminens abortus, hyperplasia 
glandularis cystica' endometrii, juvenilis és prekli
maxos vérzészavar, meno-, metrorrhagia {az esetle
ges malignitás kizárása után). Alkalmazható még 
hypogenitalismus esetén, valamint primer és secun
der amenorrhoeákban ösztrogénadagolással 
együtt. 
• Adagolás 

Habitualis és imminens abortus eselén 125-250 
mg (1-2 ml) im., nőgyógyászali megbetegedések
ben az esetleg szükséges ösztrogénszinl biztosítá
sa mellett ciklusonként 125-250 mg {1-2 ml) im. A 
progeszteronszint csökkenése individuálisan válto
zó időpontban következik be. Ha a hormonszinl 
csökkenése miatt a várt időnél korábban jelentkezik 
a vérzés, az injekció ismétlése szükséges. 
e Mellékhatás 

Nagy adagok oedemát okozhatnak. Asthmás, 
epilepsiás, migrénes betegeken rohamot provo
kálhat. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytól védve. 
Injekció: fénytól védve, hűvös helyen. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3281 

HÖTEMIN 20 lllg•Ínjekció (5 X: fníl) 

EG IS .. ·· ..• • ATGkód t.I1J1A CŐ1 

A Hotemin injekció hatóanyaga a piroxikam, 
nemszteroid gyulladásgátló, amely a mozgá::;szervi 
gyulladásos és degeneratív megbetegedések akut 
szakaszában, ill. a kezelés kezdetén erős fájdalom 
csökkentésére használható. Felezési ideje hosszú, 
ezért naponta csak egyszer kell alkalmazni. 
• Hatóanyag 

20 mg piroxicamum (1 mt) ampullánként 
• Javallat 

Bechterew-kór, akut köszvény. Minden mozgás
szervi betegség, mely jelentős gyulladással és fáj
dalommal járó szakaszban van. 
• Ellenjavallat 

Piroxikam-túlérzékenység, továbbá, ha a bete
gen szalicilát, vagy más nem ;:;zteroid gyulladás
csökkentő rhinitist vagy urticariát okoz. Terhesség, 
szoptatás. Gyomor-, gyombélfekély, vérzéses 
diathesis. Egyidejű anticoaguláns terápia. Gyer
mekkor. 
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• Adagolás 
Kizárólag im. adható. 
Igen erős fájdalom eselén naponta 1-szer 40 mg 

piroxicam (2 amp. Hotemin inj. im.). 
Kisebb fájdalom esetén naponta 1-szer 20 mg 

piroxicam (1 amp. Hotemin inj. im.). 
Az injekcióval történő kezelés időtartama egyé

nileg határozandó meg, általában 1-3 nap javasolt 
További kezelést lehetőleg orálisan pt'Hót8iíílil kap
szulával kell folytatni. 

Az ajánlott napi adagokat túllépni nem lehet, 
mert a mellékhatások esetleges fokozódása nincs 
arányban a terápiás hatás fokozódásávaL 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis irritatio, fekélyképződés, eset
leges vérzés előfordulhat, amelyek a píroxikarn ke
zelés azonnali megszakitását indokolják Májműkö
dési zavarok (májenzimértékek emelkedhelnek), 
oedema {elsősorban az alsó végtagokon, károso
dott szívműködésú betegeken), allergiás oedema 
(arcon és kézen), Stevens-Johnson-syndroma, 
fényérzékenység, bőrkiütés. Vérképzőszervi káro
sodás haemoglobin- és haematokrit érték csökke
nése, thrombocyta-aggregáció csökkenés. Shock. 
Látászvar. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- a plazmafehérjékhez elsősorban kötődö 

egyéb gyógyszerekkel {kompetitív módon gátolhat
ja egyéb gyógyszerek fehérjekötődését); 

- acetilszalicilsawal (a piroxikam plazmaszintjél 
kb. 80%-ra csökkenti); 

- litium tartalmú készitményekkel {a lítium plaz
maszinlje megnövekedhet); 

- glükokortikoidokkal, nemszteroid gyulladás
csökkentőkkel {gastrointestinális vérzés veszélye 
miatt); 

..:. káliumtartalmú gyógyszerekkel vagy kálium
megtakarító diureticumokkal (hyperkalaemia veszé
lye miatt); 

- vérnyomáscsökkentökkel (folyadékretentio 
követekeztében a vérnyomáscsökkentő hatás csök
kenhet). 
• Figyelmeztetés 

Csak rendszeres orvosi ellenőrzés meltett alkal
mazható: vérkép, májfunkció ellenőrzése is szük
séges. Fokozott körültekintés és ellenőrzés szük
séges olyan betegek esetében, akik anamne
sisében gyomor-, vagy nyombélfekély szerepel, ill. 
a súlyos máj- és vesekárosodottak kezelésekor. 
Mivel a thrombocyta-aggregáció! csökkenti, a vér
zési időt meghosszabbítja, ezért minden esetben a 
vérzési idő meghatározásánál ezt figyelembe kell 
venni. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
e Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3770 



HOTEMIN.10mg kapszula (20)<) ·-
HOTEMIN 20 mg kapszula (20x) 

EGIS . : ··.· ATC kód:. MOj~C01 

A píroxikarn nemszteroid gyulladásgátló, amely 
a mozgásszervi gyulladásos és degeneratív meg
betegedésekben használható. A prosztaglandinok 
szintézisének gátlásán keresztül fejti ki hatását. Fe
lezési ideje hosszú, ezért naponta csak egyszer kell 
alkalmazni. 
• Hatóanyag 

10 mg, illetve 20 mg piroxicamum kapszulán
ként 
• Javallat 

Gyulladásos, llL degeneratív izületi és gerincbe
tegségek, Bechterew-kór, akul köszvény. 
• Ellenjavallat 

Piroxikam-túlérzékenység, továbbá ha a bete
gen szalicilát vagy más nemszteroid gyulladáscsök
k~ntó rhinitist vagy urticáriát okoz. Gyomor- nyam
belfekély, vérzéses diathesis, egyidejű anticoagu
láns terápia. Terhesség, szoptatás, gyermekkor (14 
év alatt). 
• !'dagolás 

Izületi megbetegedés esetén a kez dó adag na
ponta egy alkalommal 20 mg; súlyosan fájdalmas 
mozgásszervi megbetegedésekben kivételesen a 
kezdő _adag naponta egy alkalommal 30 mg. A 
kezdeti adagot fokozatosan csökkenteni kell a le
hetséges legkisebb hatásos adagra, napi 10-20 
mg-ra. 

Akut köszvényben napi egyszeri 40 mg 5-7 na
pon keresztül. 

A készítmény köszvény tartós kezelésére nem 
javallt. Az ajánlott napi adagokat túllépni nem sza
b~d, mert a mellékhatások esetleges fokozódása 
n1ncs arányban a terápiás hatás növekedéséveL 
• Mellékhatás 

Gastrointestinalis irritatio, fekélyképzödés, eset
eg vérzés előfordulhat, amelyek a píroxikarn keze
~s azonnali megszakítását indokolják. Májműködé

SI zavarok (májenzím-értékek emelkedhetnek), 
oedema {elsősorban károsadott szívmúködésú be
tege~en az alsó végtagokon), allergiás oedema (ar
c?n es kézen), Stevens-Johnson-syndroma, fényér
zekenység, bőrkiütés. 

Vérképzószervi károsodás: haemoglobin- és 
haematokrit-érték csökkenése, thrombo~yta-
aggregáció csökkenése, látászavarok. 
e ~yógyszerkölcsönhatás 

avatosan adható: 
.- a plazmafehérjékhez erősen kötődö egyéb 

gyo?ysze;ekkel (kompetitív módon gátolhatja 
egyeb gyogyszerek fehérjekötődését); 

- acetilszalicilsavval (a píroxikarn plazmaszintjét 
kb. 80%-ra csökkenti); " 
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- _liti~mtartalmú készítményekkel (a litium ptaz
masz1nt1e megnövekedhet); 

.. - glükokortikoidokkal, nemszteroid gyulladás
c~okkentőkkel {gastrointestinalis vérzés veszélye 
m1att); 

- káliumtartalmú gyógyszerekkel vagy kálium
megt~karító diureticumokkal (hyperkalaerilia veszé
lyemlatt); 

- vérnyomáscsökkentökkel {folyadékretenció 
következtében a vérnyomáscsökkentő hatás csök
kenhet). 
e Figyelmeztetés 

A készítmény csak rendszeres orvosi ellenőrzés 
mel.lett alkalmazható: vérkép, májfunkció ellenőrzé
se lS szükséges. Fokozott körültekintés és ellenőr
zés szük.séges olyan betegek esetében, akiknek 
ana~·mes1sében gyomor-, és nyombélfekély szere
pel, 11!. a súlyos máj- és vesekárosodottak kezelésé
b:n. Mivel a thrombocyta-aggregációt csökkenti a 
verzési időt meghosszabbítja, ezért minden es~t
ben a vérzési idő meghatározásában ezt figyelem
be kell venni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz~: 3664 (10 mg kapszula) 

Tsz.: 3797 (20 mg kapszula) 

l-löTEMIN .• 1o lll !l "egbélf<hp;c1px)'··· 

HOTEMIN·20·mgvégb.él.·k• úp(·1···.··0·····.x, ••. ).·.·.· 
EGIS · . •:· · ·,• ATC kód:M01ACOf 

Nemszteroid gyulladásgátló, a mozgásszervi 
gyulladásos és degeneratív megbetegedések keze
l~s~r: szolgáló végbélkúp. A prosztagland inak szin
~~~~s~nek gátlásán keresztül fejti ki hatását. Felezé
SI 1deJe hosszú, ezért naponta csak egyszer'kell al
kalmazni. 
• Hatóanyag 

10 mg, ill. 20 mg piroxicamum kúponként. 
e Javallat 

~yulladásos, ill. degeneratív ízületi és gerincbe
tegsegek, Bechterew-kór, akut köszvény. 
• Ellenjavallat 

Piroxikam-túlérzékenység, továbbá, ha a bete
ge~ szallcilát, vagy más nemszteroid gyulladás
csokken_tő rhinitist vagy urticariát okoz. Terhesség, 
s~optat_as, gyomor-, nyombélfekély, vérzéses 
d1athes1s, egyidejű anticoaguláns terápia. 

14 éven aluli gyermeknek nem ajánlott. 
• Adagolás 

fzületi megbetegedés esetén kezdő adag na
ponta.egy al~alommal 20 mg, súlyosan fájdalmas 
mozgasszerv1 megbetegedésekben kivételesen a 
kezd ó adag naponta egy alkalommal 30 mg. A 

•i 
l 

kezdeti adagot fokozatosan csökkenteni kell a le
hetséges legkisebb hatásos adagra, napi 10-20 
mg-ra. 

Akut kószvényben napi egyszeri 40 mg 5-7 na
pon keresztül. 

A készítmény a köszvény tartós kezelésére nem 
javallt 

Az ajánlott napi adagokat túllépni nem szabad, 
mert a mellékhatások esetleges fokozódása nincs 
arányban a terápiás hatás növekedésével 
e Mellékhatás 

Gastrointestinális zavarok, fekélyképzödés, 
esetleges vérzés előfordulhatnak. Ezek a kezelés 
azonnali megszakitását indokolják. 

Májmüködési zavarok (májenzim-értékek 
emelkedhetnek), oedema (elsősorban károsadott 
szívmúködésú betegeken az alsó végtagokon), al
lergiás oedema (arcon és kézen), Stevens
Johnson syndroma, fényérzékenység, bőrkiütés, 

látászavarok. 
Vérképzőrendszeri károsodás: haemoglobin-, 

és haematokrit-érték csökkenése. thrombocytaagg
regáció csökkenése. 

Helyileg: nyálkahártya-irritáció (vérzéses vála
dékozás, fájdal.mas székelés, székelési ingerérzés). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- a plazmafehérjékhez erősen kötődö egyéb 

gyógyszerekkel (kompetitív módon gátolhatja 
egyéb gyógyszerek fehérjekötödését); 

- acetilszalicilsavval (a piroxicam plazmaszintjét 
kb. 80%-ra csökkenti); 

- litiumtartalmú készítményekkel (a litium plaz
maszintje megnövekedhet); 

- glükokortikoidokkal, nemszteroid gyulladás
csökkentőkkel (gastrointestinalis vérzés veszélye 
miatt); 

-a káliumtartalmú gyógyszerekkel vagy kálium
megtakarító diureticumokkal (hyperkalaemia veszé
lyemiatt); 

- a vérnyomáscsökkentökkel (folyadékretenció 
következtében a vérnyomáscsökkentő hatás csök
kenhet). 
e Figyelmeztetés 

A készítmény csak rendszeres orvosi ellenőrzés 
mellett alkalmazható; vérkép, májfunkció ellenőrzé
se is szükséges. Fokozott körültekintés és ellenőr
zés szükséges olyan betegek esetében, akiknek 
anamnesisében gyomor- vagy nyombélfekély szere
pel, továbbá a súlyos máj- és vesekárosodottak ke
zelésében. Mivel a thrombocytaaggregációt csök
kenti, a vérzési időt meghosszabbítja, ezért ezt min
den esetben a vérzési idő meghatározásában figye
lembe kell venni. 

Eltartás: 20°C alatti hőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3840 (10 mg kúp) 

Tsz: 3841 (20 mg kúp) 
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fibtEMIN •5oo llls ke(lőc~c(so'~> 
EGIS / ATC kód:Mo]2/(Aö7 

Nemszteroid gyulladásgátló, ami a prosz
taglandinak szintézisének gátlásán keresztül fejti ki 
hatását. Különbőzó mozgásszervi gyulladásos és 
degeneratív megbetegedésekben alkalmá"Ztíátó. A 
plazmában alacsony hatóanyagszint alakul ki, azon
ban lokális hatása jelentős. 
e Hatóanyag 

500 mg piroxicamum 50 g vízzel lemosható ke
nócsben. 
8o Javallat 

A gerinc és az izületek kopásos elváltozásaihoz 
csatlakozó gyulladásos, valamint sérüléses eredetü 
fájdalmas izületi-, ín-, tokszalag- és izompanaszok 
esetén. 
e Ellenjavallat 

Piroxikam-túlérzékenység. 14 éven aluli gyer
meknek nem ajánlott. 

Terhesség időszakában csak gondos egyedi or
vosi mérlegelés alapján alkalmazható. 
• Adagelás 

Ép bórfelületre, a fájó részre a terület nagy
ságától függöen 0,33-1 g mennyiségú 1-3 cm 
hosszúságú kenőcs csíkot kell bedörzsölni napon
ta 3-4-szer. 
e Mellékhatás 

Hosszú ideig történő alkalmazás esetén a bő
rön lokális irritáció! és túlérzékenységi tüneteket 
idézhet elő. Ilyen esetekben a kezelés megszakítá
sa javasolt. 
e Figyelmeztetés 

A píroxikarn bőrön keresztül felszivódva ala
csony plazmaszintet ér el, emiatt szisztémás mellék
hatás előfordulása nem várható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15-25 oc). 
o Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3842 

HOYALETTEN clfaz!ié (!iOx} · .·c· ...•• ·. 

BIOGAL ......... ·.· · ..•. · • Á'rc•kóci: l'losc l< 

Csökkenti a központi idegrendszer ingerlékeny
ségét,_ .. szünteti az idegesség és az idegfeszültség 
okozta fokozott ingerlékenységet. 
e Hatóanyag 

25 mg extractum Valefianae siccum 1 O mg 
extractum Humuli lupuli siccum drazsénké~t. 
e Javallat 

Ideges feszültség, szorongásos ill. kimerüléses 
eredetű vegetatív szabályozási zavarok, ideges 
szívpanaszok. 



e Ellenjavallat 
A gyártó adatot nem közölt. 

• Adagolás 
Felnőtteknek naponta 3-szar 1-2 drazsé. 

• Mellékhatás 
A gyártó adatot nem közölt. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
A gy<;lrtó adatot nem közölt 

• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 76 

HllMA'AMPICILLIN kapszúl~(20x)··.· 
HUMANPHARMA ATC kód: JO)C .1\Ql • 

Hatóanyaga, az ampicillin, széles spektrumú, 
baktericid hatású, félszintetikus penicillin típusú an
tibiotikum. 

Az érzékeny kórokozók aktív sejtosztódási fázi
sában gátolja a baktérium sejtfal peptidoglikán
vázának bioszintézisét. 

Az ampici!lin 30-40%-a szívódik fel. 
250 mg orális alkalmazása után 1-2 órával a 

szérum csúcskoncentrációja 1,8-2,9 ~g/ml, 500 mg 
esetében 2-6 ~g/ml. 

Szérum-fehérjéhez kötődése 18-22%. 
Az epébe átjutva 1-10-szeres koncentrációt ér 

el a szérumhoz képest. A vizeletben 100-700 ~g/ml 
terápiás szintet ér el. 

Felezési ideje 0,5-1 óra. Idősebbekben és károso
dott vesemúködés esetén a felezési idő hosszabb. 

A vesén át változatlan formában ürülö hányad: 
500 mg ampicillin 26%-a ürül (12 óra alatt) változat
lan formában a veséken keresztül. 

A készítmény mintegy 10%-a metabolitok (peni-
cilloilsav, piperazin) formájában ürül. 

Az anyatejbe is átjut. 
A következő kórokozók ellen hatékony: 
GRAM-POZITÍV kórokozók: 
a- és [5 hemolizáló Streptococcusok, Strepto

coccus pneumoniae, penicillinázt nem termelö 
Staphylococcus törzsek, Clostridium fajok, Bacillus 
anthracis, Corynebacterium xerose, valamint az 
Enterococcusok legtöbb törzse. 

GRAM-NEGATÍV kórokozók: 
Haemaphi/us influenzae, Neisseria gonorr

hoeao, N. meningitidis, Branhame!fa catarrhalis 
(amennyiben a felsorolt törzsek nem termelnek 
béta-laktamázt), Proteus mirabi/is, Salmanella fajok, 
Shigella, Escherichia coli. 

A penicillináz által inaktivált am picill in nem haté
kony a penicillinázt termelő kórokozókkal szemben: 

Ilyenek a Staphylococcusok bizonyos törzsei, a 
Pseudomonas aeruginosa, Piotous vu!garis, 
Klebsieffa pneumoniae, Enterobaefer aerogenes, az 
Escherichia coli, Haemophilus, Maraxe/la catarr
halis bizonyos törzsei. 
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Az ampicillin nem hatékony a Rickettsiákkal és 
Mycoplasmákkal szemben. 
• Hatóanyag 

250 mg ampicillinum (288,7 mg ampici!linum tri
hydricum formájában) kapszulánként. 
e Javallat 

Ampicillin-érzékeny kórokozók okozta fertőzések. 
Elsősorban légúti, urogenitalis, gastrointesti

nalis, epehólyag és epeúti fertőzések esetén ha
tékony. 

A kezelés lehetőleg bakteriológiai vizsgálat 
eredménye alapján történjen. 
e Ellenjavallat 

Bármely penicillin származék iránti túlérzékeny
ség. 
• Adagolás 

A szokásos adagja felnőtteknek és 20 kg feletti 
gyermekeknek bél, epeút és urogenitális fertőzések 
esetén napi 2 g {4-szer 2 kapszula). Légúti fertözé
sekben napi 1 g (4-szer 1 kapszula). 

20 kg alatti gyermekek kezelésére a kapszula 
nem alkalmas. Súlyos fertőzések esetén az adagok 
növelhetók. 

A gyógyszert étkezés előtt 1 órával célszerű be
venni. 
• Méllékhatás 

Allergiás reakciók: erythema, exanthema, urtica
ria, erythema multiforme, anaphylaxias shock. 

Gastrointestinalis tünetek: glossitis, stomatitis, 
hányinger, hányás, hasmenés. 

Enterocolitis, álhártyás colitis ritkán előfordulhat. 
Igen ritkán vérképzószervi mellékhatások: anae

mia, leucopenia, thrombocytopenia. 
Átmeneti enyhe SGOT növekedés lehetséges. 
Mononucleosis infectiosa esetén - mivel áz 

virális megbetegedés - az ampicillin adása nem in
dokolt, ebben az esetben az ampicillin ig6n gyakran 
okoz bőrkiütést 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő 
- bakteriosztatikus antibiotikumokkal (kloram

fenikol, eritromici n, szulfonamidok, tetraciklin készit
mények) 

- a penicillinek baktericid hatását csökkentik. 
Allopurinollal együtt adagolva-sokkal gyakrab

ban fordul elő kiütés, mint ampici!lint egyedül adva. 
Probeniciddel együtt adva - az ampicillin 

tubuláris kiválasztása csökken, így az ampicillin vér
szintje akár toxikusig is emelkedhet. Az ösztwgén 
tartalmú kontraceptivumokkal adva- azok felszívó
dását csökkenti, s így növelheti a nemkívánatos ter
hesség veszélyét. 
• Figyelmeztetés 

Ampicillin kezelés közben súlyos anaphylaxiás 
shock léphet fel, elsősorban az allergiás hajlamU 
egyéneken. 

Ezért asthma és allergia anamnesise esetén fo
kozott óvatosság ajánlott. 

A peniCillin-származékok és a cefalosporinok 
között keresztallergia előfordulhat. 

Bórreakció jelentkezésekor adását fel kell füg
geszteni. 

Terhességben nem vizsgálták a hatását, de ál
latkísérletekben a penicillinek igen nagy dózisa mel
lett sem észleltek születési rendellenességet.Mivel a 
tejjel kiválasztódik, fgy a csecsemőnek allergiás re
akciókat, hasmenést, gombás fertözéseket, bőrki
ütést okozhat, ezért alkalmazása alatt a szoptatás 
megszakítása javallt. 

Májkárosodás és elégtelen vesemúködés ese
tén az adagokat különös gondossággal kell megál
lapítani. 

Hosszantartó kezelés során ajánlatos a máj- és 
vesefunkció, valamint a vérképzőrendszer időnkén
ti ellenőrzése. 

Ampicillin terápia alatti időszakban a vizeletben 
cukrot lehet kimutatni (álpozitív reakció). 

Mononucleosis infectiosaban alkalmazva ery
thema (.ampicillin ruch") alakulhat ki. 

Eftartás:szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: + 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4255 

HUMA-ASA 325 m!!Nint.fllléfta·i· i 

(20xJ• ....•.... ········•·········>·••••·················.·· ·.·····•·•··•···•··· .. ··. HUMA,ASA ~50 it\ g fÍhrttaJ;l~tl~• • . 
(20 x) 

Az acetilszalicilsav fájdalomcsillapító, gyulla
dáscsókkentó, lázcsillapító, valamint a vérzési időt 
megnyújtó hatással rendelkezik. A szöveti prosz
taglandinszint csökkenését tartják felelősnek az 
analgetikus és a gyulladáscsőkkentő hatásért. 

A thromboxan szintetáz enzim gátlása kisebb 
acetilszalicilsav kancentráció mellett szelektíven je
lentkezik, ezért a thrombosis megelőzésére az ala
csony dózisú kezelés javallt. A vérzési időt meg
nyújthatja olymódon, hogy néhány koagulációs fak
tor termelését befolyásolja .. A prothrombinidő meg
nyúlása dózisfüggő és ritkán fordul elő napi 6 gram
nál kisebb adag mellett. Az antithrombotikus hatás 
férfiakon kifejezettebben jelentkezik, ami hormonális 
faktorok szerepére is utal. 

Felszívódása részben már a gyomorból, főleg 
azonban a béltraktusból történik. Mind a felszívó
dás, mind az elimináció gyors. Szinte az összes 
testszövetben és testnedvben megoszlik. Per os fel
szívódás! követően gyorsan szalicilsawá hidrolizá
lódik. Kiválasztása vizelettel történik. 
e Hatóanyag 

325 mg acidum acetylsalicylicum vörösbarna, 
kerek, ill. 650 mg acidum acetylsalicylicum narancs-

sárga, ovalis; bikonvex, egyik oldalán .W kódjellel 
ellátott, bélben oldódó filmbevonatO tabletténként 
• Javallat 

Gyenge és közepes fájdalom (fejfájás, neural
gia, myalgia, arthralgia és gyulladásokkal kapcsola
tos fájdalmak), láz, gyulladásos betegségek (rheu
matoid arthritis, juvenilis arthritis, osteoarthritis, arth
ritis psoriatica, Reiter-syndroma, spoi)QYIO§Js.anky
lopoetica, pleuralis izgalom, myocardialis infarctus! 
követő pericarditis). 

Alacsony adagban hatékony arter/ás thrombo
sisok megelőzésére. 
e Ellenjavallat 

Szalicilátérzékenység, peptikus fekély, gastroin
testinalis vagy egyéb vérzés, máj-, illetve vesebe
tegség, köszvény, terhesség, szoptatás, csecsemó
illetve gyermekkor. 
• Adagolás 

Bevétele egyben, szélrágás nélkül étkezés köz
ben vagy után bő folyadékbevitel mellett. Fájdalom 
és láz esetén: 325-650 mg 4-6 óránként, naponta 
legfeljebb 3 g, kivételesen 4 g összmennyiség ben. 

Gyulladásos folyamatokban: naponta 
2600-5200 mg, több részre elosztva. Rheumatikus 
gyulladás intenzív kezelésében legfeljebb napi 6 g 
összmennyiség/g. 

Thrombosis-prophylaxisra: napi 162 mg, illetve 
másnaponta 325 mg. 
• Mellékhatás 

Hányinger, hányás, gyomorégés, gyomornyál
kahártya-erosio, ulcus, vérzések, allergiás reakciók, 
gyermekeken Reye-syndroma, ha virusinfectiók ide
jén alkalmazzák. 

Ritkábban folyamatos fejfájás, i!Ietve fülcsengés 
és fülzúgás, bőrviszketés, szakatlan fáradtság vagy 
gyengeség. Tartós használat kapcsolatba hozható a 
vese papillaris necrosisával. 

Leucopenia, thrombocytopenia, pancytopenia, 
agranulocytosis, aplastikus anaemia, purpura, ace
tilszalicilsav indukálta hepatotoxicitas mellett jelent
kező easynaphilia ritkán előfordulhat. A hematokrit 
és a plazma vaskoncentrációja - napi 3-4 gram al
kalmazása mellett - csökkenhet. 
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Tüdőoedema előfordulhat akut vagy krónikus 
nagy adag bevételét követően. Reverzibilis hepato
toxicitas főleg azokon a betegeken, akiknek juvenilis 
rheumatoid arthritise vagy SLE-s megbetegedése 
van - néhány esetben előfordult. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az oralis anticoagulansok és a heparin hatását fo
kozza. Kortikoszteroidokkal és nemszteroid gyulla
dáscsökkentőkkel együttadva a gastrointestinalis pa
naszok lehetősége és a vérzés veszélye növekszik. 

Szulfonilurea típusú antidiabeticummal együtt
adva a hypoglycaemiás hatást fokozza. 

Tetraciklinekkel együttadása kerülendő, mert a 
felszfvódását akadályozza (bevételük kőzött 3-4 óra 
teljen el). 



Metotrexat, difenilhidantoin, szulfonamidok vér
szintjét emeli; a spironolactonok, furosemid, 
szulfinpirazon, probeneeid a szalicilsav hatását 
csökkentik. 

Koffein a felszívódását segfti, az alkohol fokozza 
az uiceragen hatását. 
• Figyelmeztetés 

A szalicilátok mind az anya, mind a magzat vér
alvadási rendszerét érintik és megnyújthatják a ter
hesség és a szülés időtartamát. 

Terhesség alatt, kOlönösen az első trimesterben 
csak az előny/kockázat gondos mérlegelésével ad
ható. A terhesség utolsó harmadában alkalmazása 
ellenjavallt 

Amennyiben adása mégis szűkséges, a megnö
vekedett vérzésveszély miatt a szülés várható termi
nusa előtti hónapban, valamint mútéti beavatkozás 
előtt 5 nappal adását" fel kell függeszteni. 

A szalicilátok megjelenhetnek az anyatejben, 
ezért szoptatás időszakában alkalmazása nem ja
vasolt. Fokozza a vérzési hajlamot (csökkentve a 
prothrombinszintet, vagy az újszülött thrombocyta
functiójára hatva). Amennyiben adása mégis elke
rülhetetlen, a veszély csökkenthető, ha alkalmazása 
közvetlenűl a szoptatást követően történik, és az új
szülött megfelelő mennyiségú K-vitamint is kap. 
Krónikus adagolás eselén az újszűlött szaros megfi
gyelése szükséges. 

Nem javasolják gyermeknek és fiatal felnőttnek 
varicella, influenza esetén. Reye-syndroma kialaku
lását észlelték a szalicilátok-majdnem kizárólago
san az acetilszalicilsav- használata esetén, bár az 
aetiologia még nem tisztázott. 

Adása fokozott óvatosságat igényel asthma 
bronchiale, glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz-hiány 
esetén, továbbá fiatal gyermekeknek. Általában 
nem adható olyan betegnek akinek aktív fekélye 
van. KOlönös óvatossággal pedig, ha az anamne
sisében gastrointestinalis fekély szerepel. 

Alkohollal párhuzamosan fagyasztva megnő a 
gastroíntestínalís vérzés veszélye. 

óvatosan adható csökkent vesefunctio, vérzési 
veszély, jelentős anaemia, alacsony prothrombin
szint K-vitamin hiány és súlyos májbetegség ese
tén. Nagy dózisú szalicilsav adása téves vizeletcu
kor-teszt eredményt adhat. 

A szalicilátok megváltoztatják a pajzsmirigy
funkciós tesztek eredményét. 

Túladagolás tünetei és kezelése: Krónikus szalí
cílát-intoxicatiót eredményezhet nagy dózis tartós 
alkalmazása. Tinnitus és halláscsökkenés a leggya
koribb tünete a krónikus intoXicationak. Más tüne
tek, mint pl. látásromlás, fejfájás, szédülés, mentalis 
zavarok, alvászavar, izzadás, szomjúság, szapora 
légzés, tachycardia, hányinger, hányé.s és néhány 
esetben hasmenés is előfordul. 

Az akut intoxicatio 150 mg/ttkg-nál nagyobb 
adag esetén fordulhat elő. 500 mg/ttkg feletti 
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mennyiség potenciálisan halálos. Sav-bázis és elek
trolitzavarok, dehydratio, hyperpyrexia, hypergly
caemia vagy hypoglycaemia az alapvető megjele
nési formái az acut intoxicatiónak. További tünetek 
lehetnek a szájban és a torokban érzett égő fájda
lom, fülzúgás, izzadás. Ennél súlyosabb esetekben 
központi idegrendszeri tarietek is jelentkezhetnek: 
letargia, desorientatio, zavartság, melyek előjelei le~ 
hetnek a pulmonalis oedema kialakulásának is. 
Coma és epilepsiás görcsök 24-48 órával később 
jelentkezhetnek. Cardialis arrhythmiákat is leírtak. 
Vérzészavar, cerebralis oedema, ojiguria szintén 
előfordulhat. 

Kezelés lényegében tüneti. Hánytatás, gyo
mormosás, aktfv szén alkalmazása. Ha hyperther
rma is kialakul, langyos vizes mosdatás javasolt. A 
folyadék-, sav-bázis- és elektrolitháztartás rende
zése. A vérgázok, a vércukor, a szérumkreatinin 
és CN, a vizeletmennyiség és pH szintén ellenör
zendöek. Kivánatos a vér szalicilátszintjének meg
határozása is. 

NaHC03 óvatosan adható a metabolikus acido
sis rendezésére. óvatosnak kell lenni a nátri
umtúladagolás és az alkafosis elkerülése végett. A 
hypokalaemia iv. KCI adását teheti szükségessé. Ha 
kialakul, a hypoglycaemia glükózoldattal rendezen
dő. A convulsio iv. diazepammal kezelendő. A szali
cilát fokozott ürülését elősegítő vizeletalkalizálás 
hasznos lehet súlyos mérgezés esetén. K-vitamin 
adható olyan betegnek, akin vérzéses szövódmény 
is fellépett vagy a prothrombinidő megnyúlt. 
Peritonealis vagy haemedialysis szükséges, ha a 
szérum szalicilátszintje magasabb mint 6,5 mmol/1 
hat órával a gyógyszerek bevételét követően, vagy 
ha teljes sav-bázis egyensúlyzavar alakul ki, amí 
nem reagál a szakványes terápiára, vagy veseelég
telenség lép fel, vagy olyan betegeknek, akiknek kli
nikai állapota romlik a megfelelő kezelés ellenére is. 

Az acetilszalicilsav az egyik leggyakoribb Üka a 
gyermekek véletlen mérgezéseinek. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől védve, jól 
záró edényben. 
• Megjegyzés: 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4224 {325 mg 
filmtabl.); OGYI-T.: 4225 {650 mg filmtabl.) 

A metoprolol cardioselectiv p 1~receptor blocko
ló, mely intrinsic sympathomymetikus és membrán
stabilizáló hatással nem rendelkezik. A cardioselec
tivitás relatív, nagyobb adagok a !12-receptorokat is 
gátolják. Gátolja az emelkedett sympathikus aktivi
tás által okozott cardialis hatásokat. 

Upofil vegyület, ezért a vér-agy gáton átjut. 
Antianginás hatását a szfvfrekvencia és a szív 

contractilitásának csökkentésével, ezáltal a szív
izomzat oxigénszükségletének mérséklésével éri el. 

Antihypertensiv hatásának mechanizmusa nem 
teljesen tisztázott. A következő tényezők játszhatnak 
szerepet: 

á) a perifériás {fóleg cardialis) adrenerg ideg
végződéseken a katekolaminok hatásának kompeti
tiv antagonizálása, 

b) a sympathikus aktivitás centrális csökken
tése, 

c) reninaktivitás gátlása. 
Terápiás dózisban alkalmazva a metoprolol peri

fériás ereket, ill. bronchiolusokat szúkítö hatása ke
vésbé kifejezett, mint a nem szelektiv ~-blockolók al
kalmazása esetén. 

A metoprolol kevésbé befolyásolja a szénhidrát 
anyagcserét és a hypoglycaemiára adott cardiovas
cularis válaszreakciót, mint a nem selectiv J3-bloc
kolók. 

A gastrointestinalis traktusból teljesen felszívó
dik. A májban metabolizálódik. A metabolitok farma
kológiai hatással nem rendelkeznek. 5 %-a változat
lan formában távozik a vizelettel, a többi metabolitok 
formájában. 

Csökkent vesemúködés esetén is biztonságo
san adható és nem szükséges adag módosítása. 
Májműködés zavara befolyásolja a metoprolol elimi
náciáját, súlyos májkárosodás eselén az adagokat 
csökkenteni kell. 
• Hatóanyag 

50 mg, ill. 100 mg metoprololium tartaricum tab
lettánként. 
e Javallat 

Hypertonia: monoterápiaként, ill. kombinálva 
egyéb antihypertensiv szerekkel. (Hypertoniás krfzis 
kezelésére nem ajánlott.) 

Amennyiben ellenjavallala nincs, myocardialis 
infarctus korai kezelésére, továbbá reinfareius meg
előzésére. Stabit angina pectoris krónikus kezelésé
re. Tachyarrhythmia. 

Supraventricularis vagy ventricularis tachycar-
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dia. Essentialis keringési hyperkinesis. Hyperthy
reosis. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készftménnyel szemben. 
Bronchospasmus, asthma bronchiale, puJmanalis 
hypertonia okozta jobbszívfél elégtelenség, sinus 
bradycardia, l. fokút meghaladó AV-black, sick
sinus syndroma, hypotensio, cardiogen shock, digi
táliszra nem reagáló krónikus szivelégtelenség, 
anaestheticumok okozta myocardium depressio. 
• Adagolás 

Hypertonia: 100 mg naponta egyszer, ill. két 
részre osztva. A gyógyszer mennyiségének növelé
se hetenként javasolt a megfelelő vérnyomáscsök
kentő hatás eléréséig. Maximális mennyisége napi 
400 mg. 

Myocardialis infarctus korai kezelésére, -
amennyiben ellenjavallala nincs- az iv. metoprolol
kezelés folytatásaként 25-50 mg 6 óránként, két na
pon keresztül. Ezt követően 2~szer 100 mg legalább 
3 hónapig. 

Angina pectoris esetén 2-3~szor 50-1 oo mg. 
Arrhythmiák: 2-3-szor 50 mg, legfeljebb napi 

200--300 mg. 
• Mellékhatás 

A leggyakoribb mellékhatások: fáradékonyság, 
szédülés, gastrointestinalis tünetek, alvászavar. 

A legsúlyosabb mellékhatások: congestiv szív
elégtelenség, hypotensio, bradycardia és bron
chospasmus. 

Keringés. Congestiv szívelégtelenség, syncope, 
szédülés, orthostatikus hypotensio, súlyos brady
cardia, PR távolság megnyúlása, 1!. vagy ll!. fokú AV 
black, sinus arrest palpitatioérzés, mellkasi fájda
lom, hideg végtagok, Raynaud-syndroma, claudica
tio intermittens, forróságérzés. 

Központi idegrendszer. Fejfájás, szédülés, ál
matlanság, depresszió, nyugtalanság, fülZúgás, 
gyengeség, sedatio, élénk álmok, paraesthesia, 
anorexia, koncentrálóképesség csökkenése. 

Gastrointestinalis. Hasmenés, obstipatio, flatu
lentia, gyomorégés, hányinger és hányás, hasi fáj
dalom, szájszárazság. 

Légz6rendszerv. Fulladás, bronchospasmus, 
status asthmaticus. 

Bór. Exanthema, verejtékezés, viszketés, psori
asiform kiütések, urticaria, száraz bór, reverzibilis 
alopecia. 

Szem. Homályos látás, nemspecifikus látászava
rok, szemviszketés, szemszárazság, conjunctivitis. 

Egyéb. Fáradékonyság, testsúlynövekedés, 
libido csökkenés (ritkán), hallásromlás. 

Laboratóriumi eltérések. Emelkedett SGOT, szé
rum-karbamidnitrogén, alkalikus foszfatáz, szérum
bilirubin és·LDH szint. 

A nem szelektív p-blockolókhoz képest kisebb 
mértékben, de rontja a diabeteses betegek g!ukóz
toleranciáját, gátolja a hypog!ycaemia korrekcióját, 



csökkenti a szérum HDL-koleszterin szintjét. seme
li a szérum trigficeridszintet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- iv. verapamillal, ill. egyéb veraparnil típusú iv. 

antiarrhythmicumokkal (asystofia veszélye); 
- MAO inhibitorraL 
óvatosan adható: 
- antiarrhythmicumokkal, verapamil- és dilti

azem típusú kalcium-antagonistákka!, parasympa
thomimeticumokkal (hypotonia, bradycardia, AV
black veszélye); 

- digitáliszglikozidokkal (bradycardia, inger
vezetési zavar veszélye; a digitálisz pozitív inatrop 
hatását nem befolyásolja); 

- nitrátokka!, egyéb antihypertensiv szerakkel 
(főleg guanethidin, reserpin, ~-metil-dopa, clonidin, 
guanfacin típusúak) (hypotonia és/vagy bradycar-
dia veszélye); · 

- központi idegrendszerre ható szerakket {pl. 
hypnoticumok, tranquillansok, tri- és tetraciklikus 
antidepressansok, neurolepticumok) és alkohollal 
(hypotonia veszélye); 

- narkoticumokkal (cardiodepressiv hatás); 
-a- és 13-mimetikus hatással rendelkező sympa-

thomimeticumokkal (hypertonia, kifejezett bradycar
dia, esetleges szívmegállás veszélye); 

- clonidinnel (hypertoniás krízis léphet fel a 
donidin elhagyása után; ha a két szert együtt adják, 
a metoprolol elhagyása után a cianidint még néhány 
napig feltétlenül szedni kell); 

- ergetaminnal (érszúkítő hatás fokozódása); 
- 132-sympathomimeticumokkal (13-blockoló ha-

tás antagonizálása); 
- nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel (pl. 

indometacin), (a metoprolol vérnyomáscsökkentő 
hatása gyengülhet); 

- ösztrogénnel (metoprolol antihypertensiv 
hatása gyengülhet); 

- oralis antidiabeticumokkal, inzulinnal (hypo
glykaemiás hatásukat fokozhatja, továbbá a hypo
glykaemia tüneteit elfedheti); 

- kurare-típusú izomrelaxansokkal(neuromuscu
laris blokád fokozódása); 

- H2-blockolókkal (főleg cimetidin) (metoprolol 
hatása fokozódik a magasabb plazmaszint miatt); 

- rifampicinnel, barbiturátokkal (metoprolol hatá
sa csökkenhet a hepatikus metabolizáció fokozódá
sa miatt). 
a Figyelmeztetés 

A metopro!ol kezelést csak fokozatosan, egyre 
csökkenő dózisok alkalmazásával - kb. 2 hét alatt
szabad abbahagyni. Ha ennél rövidebb idő alatt kell 
a kezelést megszüntetni, a beteg igen szaros ob
szervációja szükséges. Coronaria~betegek kezelé
sekor fokozatos leépítés is csak fokozott ellenőrzés 
meflett történhet {angina pectoris, infarctus myo
cardii kialakulásának veszélye miatt). 
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Ha metoprololt bronchospasmusra hajlamos 
betegnek kell adni, a kezelést kis adagokkal kell 
kezdeni, továbbá bronct{f2dilatator {!32-e.gonista) 
alkalmazása vagy a már korábban szedett bron~ 
chodilatator dózisának növelése válhat szüksé
gessé. 

Diabetes mellitusban szenvedő betegnél alkal
mazva a metoprololt a szénhidrátanyagcserét gyak
rabban kell ellenőrizni, szükség esetén az inzulin, ill. 
oralis antidiabeticumok dózisát módosítani kell. 
Ugyanis - bár a nem szelektív j3-blockolóknál jóval 
kisebb mértékben - a glukóztoleranciát ronthatja, 
antidiabetikumok hatását fokozhatja, továbbá a 
hypoglykaemia tüneteit (tachycardia, verejtékezés, 
remegés, feszültségérzés J elfedheti. 

Congestiv szívelégtelenségben fokozott óvatos
sággal, a kompenzált áHapot fenntartása mellett ad
ható. 

Sebészi beavatkozás előtt az anaesthesiologust 
a metoprolol alkalmazásáról tájékoztatni kell, mert a 
cardiodepressiv anaestheticumok a metoprolol ha
tását fokozhatják. Tervezett mútét esetén a mútét 
elótt a metoprolol terápia fokozatos elhagyása meg
fontolandó, sürgős mútétnél szükség eselén ~-ago-
nista adható. · 

Phaeochromocytomában szenvedő betegnek 
csak a-blockolóval együtt adható. 

Májcirrhosisban a metoprolol biohasznosulása 
nőhet, ezért a dózis csökkentése szükségessé 
válhat. 

A metoprolol terápiában részesülő betegekben 
az allergiás reakciók igen súlyos formában jelent
kezhetnek. 

A metoprolol tartós adása a továbbra is fennálló 
hyperthyreosis tüneteit elfedi, s a kezelés hirtelen 
megszakítása a hyperthyreosis tüneteinek akut sú
lyosbodásához, thyreotoxicosis kialakulásához ve
zethet. 

Terhesség. Csak az előny/kockázat szigorú 
mérlegelése után adható. Ha elkerülhetetlen adása 
terhességben, a magzatot, ill. a szülést követő né
hány napig az újszülöttet igen gondosan kell obsz
erváfni, mert az uteroplacentáris keringés csökke
nése befolyásolhatja a magzat fejlődését brady
cardiát, !égzésdepressiót, hypotoniát, hypo
glykaemiát válthat ki. 

Szoptatás. Bár terápiás adagban történő szedés 
esetén a metoprolol csak igen kis mennyiségben jut 
át az anyatejbe, a csecsemőt fokozottan kell ellen
őrizni (bradycardia léphet fel). 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége mellett szabad járművet vezetni, 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Túladagolás tünetei 
Bradycardia, congestiv szívelégtelenség, hypo

tensio, bronchospasmus, hypoglykaemia. 

Kezelése: a gyógyszer adagelását meg kell 
szüntetni. A bradycardia csökkentésére atropin, iso
proterenal adása, a vérnyomás emelésére dopamin, 
glukagon, bronchospasmus esetén ~2-mimeticum, 
diaphyllin, szívelégtelenség eSetén digitálisz, 
diureticum és oxigén alkalrriazása ajánlott. 

Eltartás: siobahőmérsékleten, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4329 (50 mg) 

OGYI-T: 4330 (100 mg) 

HUMA-PI~.O()L ~•mg table~a (30x}.•• · 
HUMAcPI.NDOL 1 O ni!)JIÍb11ítta(30x) 

HUMANPHARMA 

A pindolol, nem cardioselectiv lipophil ~-recep
tor blocko!ó. Kompetitiv antagonista hatást fejt ki a 
szív, a bronchusok és a simaizomzat !3 receptorain, 
de emellett kifejezett intrinsic sympathomimetikus 
aktivitást mutat (ISA). Sympathikus túlsúly eselén 
csökkenti a szívfrekvenciát, a perctérfogatot. Cse
kély hatással van a nyugalmi szívfrekvenciára. 

A cardioselectiv !3-receptor blockolóknál kisebb 
mértékben gátolja a terhelésre jelentkező szívfrek
vencía növekedést. a szívizomzat contractilitásának 
csökkenését és az AV idő megnyúlását. Növeli a 
légutak ellenállását. 

A gastrointestinalis tractusból jól felszívódik. Eli
minációja részben a májon keresztú!, az epével, 
részben változatlan formában a vizelettel történik. A 
placentán áthalad és a tejjel kiválasztódik. 
e Hatóanyag 

5 mg, ill. 10 mg pindoloium tablettanként 
o Javallat 

Hypertensio (monoterápiaként, illetve kombi
nálva egyéb antihypertensiv készítményekkel), 
krónikus stabil angina pectoris kezelése. Ritmus
zavarok: sinus tachycardia, paroxysmalis supra
ventricularis tachycardia, supraventricularis 
extrasystolia, pitveri flutter, pitvarfibrillatio, keringé
si hyperkinesis. 
o Ellenjavallat 

Cardiogen shock, sinus bradycardia, hypoten
sio, ll-ll!. fokú AV-black, digitalisra resistens krónikus 
szívelégtelenség, anaestheticumok okozta myo
cardium depressio, bronchospasmus, asthma 
bronchiale, putmanalis hypertonia okozta jobb
szívfél elégtelenség. 
• Adagolás 

Individuális. 
Hypertoniában: kezdő adag felnőtteknek 5 mg 

naponta 2-szer, a szokásos fenntartó adag napi 
10-30 mg 2-3 részre osztva. Maximális dózis 
30 mg/nap. A gyógyszer mennyiségének növelése 
fokozatosan, hetenként javasolt a vérnyomáscsök
kentő hatás eléréséig. 
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Angina pectorisban: naponta 7,5-20 mg 2-3 
részletben. 

Arrhythmiák esetén: naponta 3-szar 5-10 mg. 
Hyperkinesis syndroma esetén naponta5-1 omg. 

e Mellékhatás 
Szédülés, fáradtság, fejfájás, alvászavar, rém

álom, gastrointestinalis tünetek {hányinger, hasme· 
nés), hidegségérzet a végtagokon, bronchospas
mus. Cardiovascularis mellékhatások>braciycardia, 
hypotensio, keringési elégtelenség, ritkán AV-black. 
Ritkán bőrreakció, psoriasis manifestalódása, rever
zibilis alopecia, sexualis funkciózavar. Rontja a dia
beteses betegek glukóz toleranciáját, gátolja a 
hypoglykaemia korrekcióját, csökkenti a HDL
koleszterin, s emeli a triglycerid szintet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
- parenteralis kalciumantagonista koszorú

értágítókkal (bradycardia veszélye). 
óvatosan adható: 
- egyéb antihypertensivurnakkal (hypotonia, 

bradycardia, orthostasis alakulhat ki); 
- sympatholyticumokkal, periferiás vasodi!ata

torokkal {a vérnyomáscsökkenés nem kívánt mér
tékben fokozódhat); 

- központi hatású vérnyomáscsökkentékkel 
(metildopa, klonidin, guanfacin) {negatív chrono és 
dramctrop hatás erősödés); 

- oralis antidiabeticumok, inzulinnal (hatásuk fo
kozódhat a hypoglykaemia tüneteit a pindalol elfed
heti); 

- anestheticumokkal (cardiodepressiv mallékha
tás fokozódhat); 

- veraparnil típusú kalcium antagonistákkal 
(bradycardia veszélye); 

-.:'triciklikus antidepressansokkal, MAO bénítók
kal (a hatását csökkenthetik). 
e Figyelmeztetés 

Szívelégtelenség esetén a kezelés csak megfe
lelő digitalizálás, illetve vízhajtás után kezdhető el. 
Ha az anamnesisben myocardialis infarctus szere
pel, a cardiovascularis paraméterek szigorú ellenőr
zése szükséges. Brochospasmusra hajlamos bete
gekben obstructiv tüdőbetegség eselén az intrinsic 
sympathomimetikus aktivitású (ISA) !3-b!ockolók, így 
a pindalol sem okoz a légzésfunctiós paraméterek 
értékében jelentős változást, egyes esetekben 
azonban asthmás roham jelentkezhet. Nehézlégzés 
esetén a gyógyszer adását azonnal be kell szüntet
ni. Ha a gyógyszer adását mútét, altalásos érzéste
lenítés; vagy egyéb okok miatt fel kell fúggeszteni, 
az adagot fokozatosan kell csökkenteni, mert a ke
zelés hirtelen abbahagyása (elsősorban az 
ischaemiás szívbetegekben) a beteg állapotának 
rosszabbodását, anginát, esetleg infarctus! válthat 
ki. Ha a beteget sürgős beavatkozás miatt p-blokád 
mallett kel! altatni, a cardiovascularis paraméterek 
ellenőrzése szükséges. 



A korábban fennálló peripheriás keringési zava
rok a kezelés során súlyosbodhatnak. 

A !3-blokád a súlyos veseelégtelenséget tovább 
ronthatja. 

Keringési-, vese- és májelégtelenségben kOlö
nös gondot kell forditani a plasma kálium-szint el
lenőrzésére. 

Diabeteses betegeknek és tartós éhezés esetén 
csak óvatosan adható, mivel a pindalol hypo
glykaemiát okozhat és annak egyes tüneteit pL a 
tachycardiát elfedheti. 

Diabeteses betegeknek adva oralis antidia
beticumokkal és insulinnal a vércukorszint újrabeál
lítása szükséges. 

Terhesség alatt csak igen megalapozott indiká
ció mellett adható, mivel nem zárható ki az össze
függés a kezelés és az újszülött légzési zavarai, vér
cukorszint csökkenése, továbbá alacsony vérnyo
mása és pulzusszáma között. Bár az anyatejjel kis 
mennyiségben választódik ki, a szoptatott csecse
mő vérnyomását és szívmúködését rendszeresen 
ellenőrizni kell. 

Túladagolás esetén atropin, isoproterenol adá
sa javasolt a bradycardia csökkentésére, a tensio 
emelésére dopamin, glukagon. Bronchospasmus 
esetén bétamimeticum, diaphyllin, szívelégtelen
ség esetén digitalis, diureticum és oxigén javasol
ható. 

Eltartás: fénytól védve, szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4109 (5 mg tablet
ta): OGYI-T: 4110 (10 mg tabletta) 

Tartós plazmaszintet biztosító, nemszteroid gyul
ladáscsökkentó, fájdalom- és lázcsillapító. A pontos 
hatásmechanizmus nem teljesen tisztázott, de kap
csolatba hozható a prosztaglandinszintézis gátláSá
vaL Gátolja a szövetekben a ciklooxigenáz enzim 
működését, s ilymódon az arachidonsavból történő 
prosztaglandin-prekurzorok kialakulását. 

Gátolja a thrombocyta-aggregatlót és megnyújt
hatja a vérzési időt. A:z anyatejben kiválasztódik. 
e Hatóanyag 

10 mg piroxicamum vörösbarna/kék színú, .. 10" 
és .. Novo" jelzéssel ellátott kapszulánként. 

20 mg piroxicamum vörösbarna színú, ,.20" és 
.. Novo" jelzéssel ellátott kapszulánként. 

e Javallat 
Gyulladásos, illetve degeneraVv lzO!eti és ge

rincbetegségek, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
Bechterew-kór, akut köszvény. 
e Ellenjavallat 

Piroxicam, ·szalicilát vagy egyéb nemstwoid 
gyul!adáscsökkentókkel szembeni érzékenység. 

Terhesség, szoptatás, 12 év alatti gyermekkor. 
Gyomor-, nyombélfekély, súlyos krónikus gas

trointestinalis betegség. 
e Adagolás 

Ízületi betegségekben felnőtteknek kezdő napi 
adag 1~szer 20 mg (súlyos esetben kivételesen 30 
mg is lehet). A fenntartó adag napi 1-szer 10-20 mg. 

Akut köszvényben a kezdő napi adag 1-szer 40 
mg, majd 4~6 napig napi 40 mg, egyszeri vagyosz
tott adagolásban. A köszvény tartós kezelésére 
nem javasolt. 

A gyógyszert étkezés közben vagy közvetlenül 
azt követően kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis mellékhatások: irritatio, fekély
képződés, vérzés. Csökkentheti a haemoglobin
koncentrációt, illetve a haématokrit-értéket. Gátolja 
a thrombocyta-aggregatiót és megnyújthatja a vér
zési időt. 
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Emelheti a .CN-t, a kreatininszintet, valamint a 
májfunkciós enzimek értékeit 

Ritkán fejfájást. szédülést, rossz közérzetet, 
látászavart, fülzúgást, idegességet, depressiót, 
a!uszékonyságot, bőrviszketés!, bórelváltozáso
kat, Stevens-Jonnson syndromát, alsóvégtagi 
oedemát. szívelégtelenséget, ritmuszavarokat ve· 
sekárasadást pancreatitis!, metabolikus zavart 
okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az oralis anticoagulansok és a heparin hatását 
fokozza. 

Corticosteroidokkal és más nemszteroid gyulla
dáscsökkentőkkel együttadva a gastrointestinalis 
panaszok Iehetásége és a vérzés veszélye megnö
vekszik. 

Fokozza a szulfonamidok hatását, növeli a szé
rum litium-, ill. metotrexat-szintjét. 

Csökkentheti a furosemid, a thiazid típusú 
diureticumok és a !)-receptor blockolók hatását. 
Növeli a káliummegtakarító diureticumok hyper
kalaemizáló hatását. Nátrium- és folyadékretentiót 
is okozhat. 

Nagymértékben kötődik a plazmafehérjékhez, 
az egyéb fehérjekötődésó gyógyszereket kötődési 
helyükról leszoríthatja. Ilyen gyógyszerek adagmó
dosítása válhat szükségessé. 
e Figyelmeztetés 

Tartós szedése eselén vérkép, a máj-, vesefunk
ció rendszeres ellenőrzése szüksóges. Azok a bete
gek, akiknek anamnesisében gyomor- vagy nyom-

bélfekély, perforatio vagy gastrointestinalis vérzés 
szerepel, csak fokozott, rendszeres orvosi ellenőr
zés mellett szedhetik 

Csökkent vese-vérátáramlást okozó betegsé
gek, keringési elégtelenség, májcirrhosis, naphro
sis-syndroma fokozott rizikótényezőt jelent, ezért 
szív-, vese- és májbetegeknek csak fokozott körülte
kintéssel és állandó orvosi ellenőrzés mellett alkal
mazható. A vérkép, a máj- és vesefunkció ellenőrzé
se szOkséges. 

Ha a májfunkciós vizsgálatok eredményei káros 
eltérést jeleznek, a kezelést meg kell szakítani. 

Látászavarok jelentkezése esetén szemészeli 
vizsgálat szükséges. 

Mivel a felsó légutak gyulladásában történő al
kalmazásakor a nemszteroid gyulladásgátlók csak 
tüneti kezelést jelentenek, szükség eselén megfele
lő antibiotikum adása is indokolt. 

Eltartás: fénytól védve, jól záró edényben, 
szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e T-örzskönyvi szám: OGYI-T: 4367 (10 mg kap
szula): OGYI-T: 4368 (20 mg kapszula) 

HUMA'PROFEN 2()() nig dra:isé 
(too X.> 

HUf:-1A~~_Hf\~_M?, 

Az ibuprofen nemszteroid gyulladásgátló, mely 
a ciklo-oxigenáz enzim befolyásolásával gátolja a 
prosztaglandinok bioszintézisét. E gyógyszercsalád 
tagjaihoz hasonlóan fájdalom és lázcsillapító hatás
sal is rendelkezik. 
• Hatóanyag 

200 mg ibuprofenum drazsénként 
e Javallat 

Rheumatoid arthritis, degeneratív osteoarthritis, fáj
dalmas váll-syndroma, spondylarthritis ankylopoetica. 
e Ellenjavallat 

A gyógyszerrel szembeni túlérzékenység, sú
lyos máj- és vesekárosodáS, terhesség, ulcus vent
riculi et duodeni. 

Parkinson-kórban, epilepsiában és psychiátriai 
kórképekben fokozott óvatossággal adható. 
e Adagolás 

Individuális. Általában a napi adag 800~1200 
mg {4-6 drazsé) 2~4 héten át A fenntartó adag na
ponta 600-800 mg (3-4 drazsé). A gyógyszert étke
zés után kell bevenni. 
• Mallékhatás 

Hányás, hányinger, diarrhoea, dyspepsia, fe}fá
jás, gastrointestinalis vérzés, epigastrium-nyomás
érzékenység, bórrekaciók. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
~orális anticoagulánsokkal (az anticoagulánsok 

hatását fokozhatja). 
Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 

e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3812 

.·liÜlVri(~F>FíoNoí..4oirt~1ál:liéiti. 
(50l<) i<-'--<:,>''':<_,·::-::'\->::,·:---'<'> 

:~:Ái~',~~'d;.;_áti7~-:ÁQs HUMANPHARMA 

A propranelol kompetitív béta1 és béta2 
adrenereceptor antagonista. Béta-adrenareceptor 
agonista hatása nincs. Az 1~3 mg/litert meghaladó 
szérumkoncentrációknál membránstabilizáló hatá
sú, bár orális terápia során ilyen magas vérszint 
igen ritkán fordul elő. 
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Embereken a kompetitív béta-adrenereceptor 
blokádot a béta-agonista szarekkel (pl. isoprenal in) 
végzett dózis/hatás (szivfrekvencia) görbén bizonyí
tották. 

Szájon át adva teljes mértékben felszívódik, a 
csúcs-plazmakoncentrációk éhgyomorra, a be
adást követő 1~2 óra múlva jelentkeznek. A pro
pranolai igen jól és gyorsan eloszlik a szervezet
ben, a legmagasabb propranolol-szint a tüdőben, 
a májban, a vesékben, az agyban és a szívben 
alakul ki. Erősen kötódik a plazma fehérjékhez 
(80-95%). 

A májban metabolizálódik, a kiválasztódás fele
zési ideje 3-6 óra. 
e Hatóanyag 

40 mg propranololium chioratum tablettánként. 
e Javallat 

Szívritmuszavarok: fibrillatio, pitvarlebegés; 
supraventricularis paroxysmalis tachycardia. Angi
na pectoris. Phaeochromocytoma esetén az alfa
receptor-bénítók alkalmazása során fellépő tachy
cardia gátlása. 
e Ellenjavallat 

Asthma bronchiale, kifejezett bradycardia, cor 
pulmonale, atrioventricularis black, arteriális 
hypotensio, myocardialis elégtelenség, ulcus vantri
culi és duodeni, metabolikus acidosis. 

Terhesség. 
e Adagolás 

Arrhythmia kezelésére felnőtteknek: naponta 
40~120 mg (1-3 tabi.) étkezés előtt. 

Coronariás betegség kezelésében: naponta 
60~160 mg (3-4-szer 1/2-1 tabi.) étkezés előtt. A 
kezelést a kisebb adaggal kell kezdeni, és 7~ 10 nap 
alatt fokozatosan emelni. 

Phaeochromocytoma esetén: a sebészeti bea
vatkozást megelózóen 3 nappal, naponta 60 mg-ot 



kell adni, alfa-adrenerg-receptorokat gátló -készft
ménnyel egyott 

Gyermekadagok: 2-6 éveseknek általában a fel
nőttekének %-1/3 része, iskoláskorúaknak %-2/3 
része. 
o Mellékhatás 

Hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, fej
fájás, álmatlanság, fáradtság, gyengeség, dep
ressio, légzési zavar, a vér karbamid- vagy a szérum 
transzamináz-mennyiségének növekedése. Örökle
tes gyógyszerérzékenység előfordulhat. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-bénítókkal {ezek hatását fokozza), 
- verapamillal (fokozott bradycardia, vérnyo-

másesés). 
Óvatosan adható: 
- catecho!amin-depletiót okozó vérnyomáscsök

kentökkel (hatását fokozzák). 
o Figyelmeztetés 

Beállítása o!Vosi ellenőrzést igényel: fokozatos
ságot az adagolás kezdetén és a propranelol 
kezelés befejezésekor. 

Hirtelen abbahagyása - elsősorban ischaemiás 
szívbetegek esetében - hirtelen rosszabadáshoz 
vezethet. 

Gáznarcosist a műtét előtti napokban foko
zatosan abbahagyott adagolás után szabad vé
gezni. 

Elővigyázatosan kel! alkalmazni manifest vagy 
kezdódó szív-, illetve keringési elégtelenségben 
(megfelelő digitalizálás után); myocardialis infarctus 
után, továbbá máj- és vesefunkció-csökkenés 
esetén. - MAO-inhibitor után 2 hét szünet közbeik
tatásával adható. 

Diabetes maiiitusban a vércukorszintet időnként 
ellenőrizni kell. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytől, ned
vességtól védve. 
• Megjegyzés: + v 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3813 

Az allopurinol -és fő metabolitja, az oxipurinal -
gátolja a xantin-oxidáz enzimet, mely a hipoxantint 
xantinná, a xantint húgysawá alakffja. Csökkenti 
mind a szérum, mind a vizelet húgYsavszintjét, ezál
tal megakadályozza az urátkristályok kicsapódását 
a szövetekben, ill. lehetővéteszi azok felo!dódását. 

A gastrointestinalis traktusból 80-90%-ban fel
szívódik, maximális plazmaszintjét kb. ö- 2 óra alatt 
éri el. 

Az allopurinol plazmafelezési ideje 1-3 órára te
hető. 

Elsősorban· a májban alakul át oxipurinollá, mely 
szintén gátolja a xantin-oxidázt. Az oxipurinal maxi
mális p!azmaszintjét kb. 2-5 óra alatt éri e!, plazma
felezési ideje normál vesemOködés esetén 12-27 
óra, beszOkOit vesefunkció esetén azonban meg
nyúlik. Plazmafehérjéhez sem az allopurinol, sem az 
oxipurinal nem kótódik. . 

A napi dózis 10%-a allopurinol formájában 
glomerulus fi!trációval, kb. 70%-a pedig oxipurinal 
formájában glomerulus filtráció és tubularis reab
szorpció útján választódik ki. A maradék 20% a 
széklettel, változatlan formában távozik. 
• Hatóanyag 

100 mg, ill. 300 mg allopurinolum tablettAnként 
• Javallat 

Köszvény. Primer hyperurikaemia. 
nephropathiák megelőzése és 
Haematológia! betegségekhez társuló 
hyperurikaemia. 

Húgysav
kezelése. 

szekunder 

Leukaemia, lymphoma, egyéb malignus beteg
ség sugár- és/vagy kemoterápiás kezelésekor kiala
kuló hyperurikaemia megelőzésére és kezelésére. 
Húgysavkő kezelésére és recidivájának megelőzé
sére. 
• Ellenjavallat 

Allopurinollal szembeni túlérzékenység. 
Súlyos májbetegség. Súlyos vesebetegség 

(azotaemia). Terhesség (lásd Figyelmeztetés). 
Szoptatás. Idiopathiás haemochromatosis (családi 
anamnesis esetén is). 

Akut köszvényes roham alatt az allopurinol keze
lés nem kezdhető el. 

Gyermekkor (kivéve daganatos betegségek). 
• Adagolás 

Felnófteknek 
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Ajavasolt kezdő adag naponta egyszer 100 mg. 
A napi adagot szükség esetén fokozatosan - a szé
rum húgysavszint 1-3 hetenkénti ellenőrzésével -
100 mg-onként célszerű emelni a megfelelő hatás 
eléréséig. A fenntartó napi adag általában 200-600 
mg. Ritkán szükségessé válhat ennek túllépése na
pi 800 mg-ig.300 mg feletti napi dózis esetén 2-4 
egyenlő részre kell elosztani a napi adagot. 

Daganatellenes kezelés esetén annak megkez
dése előtt 2-3 nappal el kell kezdeni az atlopurinol 
adását. A kezdő adag napi 60G-800 mg, a fenntar~ 
tó adag a szérum húgysavszint alakulásától függ. 

Gyermekeknek- malignus vérképzósze!Vi vagy 
daganatos betegséghez társuló szekunder hyper
urikaemia esetén - 6 éves kor alatt napi 150 mg, 
6-1 O éves kor között napi 300 mg a javasolt kezdő 
adag, mely a 48 óra múlva mért húgysavszint alap
ján szükség szerint módosftható. 

A gyógyszert étkezés után, bő folyadékkal kell 
bevenni. 
e Mellékhatás 

Viszkető maculopapu!osus elváltozások, pur
purál-; a leggyakoribb tünetek, melyek a kezelés 
alatt bármikor jelentkezhetnek. Ilyen esetekben a 
kezelést azonnal abba kel! hagyni. Ha a bőrtünetek 
enyhék voltak, megszOnésük után az allopurinol új
ra adható csökkentett adagban {5 mg/ttkg), melyet 
fokozatosan lehet emelni. Ha a bőrelváltozás vissza
tér, az allopurinol szedését azonnal és véglegesen 
abba kell hagyni. 

Ritkán előfordulhatnak exfoliativ bőrreakciók, 

Stevens-Johnson syndroma, toxikus epidermalis 
necrolysis. Ilyen esetekben is azonnal és véglege
sen abba kell hagyni az allopurinol adását. Ezek az 
elváltozások általában vese-, ilL májbetegségben 
szenvedó betegeken fordulnak elő. A tünetek kor
tikoszteroidokkal kezelhetók. 

Ritkán hányinger, hányás, hasmenés, intermit
táló hasi fájdalom előfordulhat. 

Alkalmanként májfunkciózavar {szérum alkalikus 
foszfatáz, transzaminéz emelkedés), perifériás neu
ritis, leukopenia, agranulocytosis, thrombocytope
nia, leukocytosis, álmosság, igen ritkán generalizált 
vasculitis, irreverzibilis hepatotoxicitás jelentkezhet. 

Az allopurinol kezelés bevezetése akut köszvé
nyes rohamot provokálhat. Ennek elkerülése céljá
ból a kezelés kezdetén - néhány hónapig - nem
szteruid gyulladáscsökkentő vagy colchicin kiegé
szítő adása javasolt. 

A következő mellékhatások esetén nem bizonyí
tott az összefüggés az allopurinol adásával: hasi fáj
dalom, hasmenés, alop'ecia, fejfájás, általános 
gyengeség, reverzibilis granulomatesus hepatitis, 
cataracta, látászavarok. 
• Gyógy51erkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- 6-merkaptopurinnal, azatioprinnel (az allopuri

nol gátolja lebontásukat ezáltal növeli toxicitásukat, 
ezért adagjuk- 1/3-ra csökkentendő), 

- cytostaticumokkal (vérképzőrendszeri kárcso
dás veszélye nő), 

- klorpropamiddal (beszűkült vesefunkció ese
lén tartós hypogfykaemia veszélye nő), 

- teofiflinnel {magas ailopurinol szint gátolja a 
teofillin metabolizmusát). 
• Figyelmeztetés 

Tünetmentes hyperurikaemia nem feltétlen indi
kációja a kezelésnek. 

Gyermekeknek csak malignus vérképzőrend
szeri vagy daganatos betegséghez társuló szekun
der hyperurikaemia kezelésére adható. 

Terhességben csak az elóny/kockázat igen gon
dos mérlegelése után adható, mivel állatkísérletek 
alapján nem zárható ki egyértelműen magzatkárosí
tó hatása. 

A gyógyszerszedés ideje alatt bóséges folya-
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dékbevitelról kell gondoskodni. A napi vizelet 
mennyisége legalább 2 liter és semleges vagy eny
hén lúgos kémhatású legyen. 

A májfunkció és vérkép rendszeres ellenőrzése 
javasolt, főleg a kezelés első időszakában. 

Az allopurinol kezelést nem szabad elkezdeni 
akut köszvényben. 

Az akut roham lezaí!ása után lehet adá,sö:lt.elkez
deni napi 0,5--1 mg colchicinnel vagY neiiíszteroid 
gyulladáscsökkentővel kiegészítve. Ha az allopuri
nol kezelés közben alakul ki akut köszvényes ro
ham, az allopurinol adását változatlan adagban foly
tatni kell, a rohamot colchicinnel vagy nemszteroid 
gyulladáscsökkentő szerrel kel! kezelni. 

Ha uricosuriás gyógyszerról allepurinaira térünk 
át, az uricosuriás gyógyszer mennyiségét fokozato
san kell csökkenteni néhány héten keresztül, s 
ugyanezen időszak alatt fokozatosan kell az allop
urinol mennyiségét növelni, hogy a megfelelő szé
rum húgysavszint fennmaradjon. 

Veseelégtelenségben a dózist csökkenteni kell; 
20 ml/min kreatinin clearance alatt a napi adag a 
100 mg-ot nem haladhatja meg, 3 ml{min kreatinin 
clearance alatt az adagolási intervallumot is növeini 
kell (kb. 3 naponta: 100 mg). Haemodialysissel az 
allopurinol és metabo!itjai eltávolíthatók, dialysis ke
zelés esetén minden dialízis után 300-400 mg adá
sa javasolt. 

Azokban az esetekben, amikor a húgysavkínálat 
igen nagy (malignus betegségek kezelése, Lesch
Nyhan syndroma) az allopurinol kezelés ritkán a 
xantin szöveti lerakódásához vezethet, ez megfele
ló hidratálással megelózhető. 

E gyógyszer álmosságot okozhat, a koncentrá
lóképességet csökkentheti. Ezért az orvos egyedi
leg határozza meg a közlekedésben való részvétel
re, a baleseti veszéllyel járó munka végzésére vo
natkozó korlátozást vagy tilalmat. 

Túladagolás leggyakoribb tünetei: hányinger, 
hányás, hasmenés. 

Kezelése: az allopurinol és metabolitjai renálls 
kiválasztódásának fokozása hidratálással, megfele
ló diuresis biztosításával. Ha klinikailag indokolt, di
alysist kell végezni. 

Eltartás: 15--30 oc között. 
• Megjegyzés: + + 
o Törzskönyvi szám: OGYJ-L 4269 (100 mg tab
letta); OGYI-T.: 4270 (300 mg tabletta) 

Hatóanyaga, a salbutamal p2-adrenergiás re
ceptor stimulátor, mely hatását elsősorban a 
bronchiafis izmok 132-receptoraira fejti ki és - terápi-



ás dózisban - legfeljebb csekély mértékben a 
kardiális receptorokra. 

A salbutamal jól felszívódik a gyomor- és bél
traktusban, a májban az első áthaladáskor metabo
lizálódik; körülbelül fele ürül ki a vizelettel inaktív 
szulfát konjugátum formájában orális beadást köVe
tően (a többi változatlan formában). Úgy tOnik, hogy 
a tüdőben nem metabolizálódik. 

Felezési idejét a plazmában 2-7 óra közöttire 
becsülik. 
e Hatóanyag 

2 mg salbutamolu_m tablettánként, szulfát formá
jában. 
• Javallat 

Asthma bronchiale, krónikus bronchitis bron
chospasmussal és emphysema. 
• Ellenjavallat 

Készftményre való túlérzékenység. Terhesség 
első trimestere és a szülés előtt, szíve!égtelenség, 
tachyarrhythmia, hypertrophias ob_structiv car
diomyopathia. 

Elővigyázat szükséges hyperthyreosis, súlyos 
szívkeringési megbetegedések, friss myocardialis 
infarctus, diabetes mellitus esetén. 
• Adagolás 

Fefn6tteknek: a szokásos napi adag 3-4-szer 2 
tabletta. Ha ezzel nem sikerül megfelelő hörgőtágu
latot elérni, az egyes adagok fokozatosan növelhe
tök 4 tablettáig {8 mg). 

Egyes betegeknél napi 3-4-szer 1 tabletta is ele
gendő. Érzékeny betegeknél és idősebbek esetén 
kezdeti adagnak 2 mg ajánlott. 

Gyermekeknek: szokásos adagja napi 3-4 alka-
lommal: 

3-6 éves korig 1-2 mg (1/2-1 tabletta) 
7-12 éves korig 2 mg (1 tabletta) 
12 éves kor felett 2-4 mg {1-2 tabletta) meg

egyezik a felnőtt adaggaL 
A gyermekek jól tolerálják a salbutamolt, így 

ezeket az adagokat szükség esetén óvatosan emel
ni lehet. 

Idős betegeknél célszerű napi 3-4-szer 1 tablet
tával kezdeni a kezelést. 
• Mellékhatás 

lzomremegés, leginkább a kézen és kézujjakarL 
Ez a mellékhatás az adagolástól függ és vala

mennyi !3-adrenergiás stimulátor esetében előfordul. 
Néhány betegnél feszültségérzés. Az ajánlottnál na
gyobb adagok esetén, ill. !32-adrenerg stimulá
torokra különösen érzékeny betegeken perifériás 
vasodilatatio és a pulzusszám enyhe. emelkedése, 
palpitatio, tachycardia is előfordul. Ritkán fejfájás, 
átmeneti izomgörcs, angina pectorisos panaszok. 
Hypokalaemia. A hypoxia erősíti a hypokalaemia 
szívmüködésre való hatását. 

Nagyon ritkán túlérzékenységi reakciók 
(angiooedema, urticaria, bronchospasmus, hypoto
nia, collapsus). 
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Gyermekeknél más !32-stimulátorhoz hasonlóan 
ritkán hyperaktivitás. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
-!32-blokkoló szerekkel, (nem szelektív !3-blokko

lókkal) mint például propranolollal (egymás hatását· 
megfordíthatják), salbutamof hatását megszüntetik, 
asthma roham keletkezhet, 

- epinefrinnel. 
Együttadása kerülend6 
- egyéb !3-adrenerg receptor stimulálóval {pl. 

teofil! in, additív hatás, ha együttadás $Zükséges fo
kozott óvatossággal szabad alkalmazni), 

- MAO-bénítókkal és triciklikus antidepressan
sokkal (fokozott hatás a szív- és keringés rend
szerre) 

- anticholinergicumok, xanthin derivatumok, cor
ticosteroidok erősítik a salbutamal bonchustágító 
hatását. 
o Figyelmeztetés 

Akut bronchospasmus kezelésére nem alkalmas 
a tabletta. 

A !32-agonisták iránti fokozott igény az asthma 
súlyosbodásának jele lehet. flyen körülmények kö
zött a beteg terápiáját újra kell értékelni és fontolóra 
kell venni glükokortikoszteroid terápia együttes al
kalmazását. 

Potenciálisan súlyos hypokalaemia alakulhat ki 
/32-agonista terápia esetén. Ennek különös figyelmet 
kell szentelni súlyos akut aslhmás állapotban, mivel 
a hypokalaemiát potencirozhatják a salbutamollal 
együttadott xanthin-származékok, szteroidok, 
diureticumok, valamint hypoxia. 

Ajánlatos ilyen esetekben a kálium vérszint mo
nitorozása. 

Terhesség alatti alkalmazásánál az orvosnak az 
előny/kockázat arányt szigorúan kell mérlegelnie. 
Nem adható a terhesség első trimeszterében a szü
lés előtti napokban, közvetlenül a szülés előtt, 
tocolytikus hatása miatt. Fenyegető abortusban a 
terhesség 1. és 2. trimesterében nem szabad adni. 

Nem adható terhességi toxikózis, placenta prae
Via vagy szülés előtt vérzés esetén a koraszülés 
megakadályozására. 

Szoptatáskor: a salbutamal kiválasztódik az 
anyatejjel, ezért szaplató anyáknak nem ajánlatos 
adni. Nem ismert, hogy a salbutamainak van-e káro
sító hatása az újszülöttre. 

Thyreotoxicosisban szenvedőknek csak óvato
san adható! 

Túladagafás esetén hypokalaemia léphet fel,- a 
kálium vérszint ellenőrzése tanácsos. 

Túladagolás tünetei: kipirulás, kézremegés, 
nyugtalanság, pulzus gyorsulás, szívdobogás, sys
toles vérnyomásemelkedés, diastales vérnyomás
csökkenés, extrasystolla, rövid idejú kamralebegés, 
hányinger, hányás. 

A salbutamel túladagolásakor megfelelő antido-

tum valamely kardioszelektív ~-blokkoló készítmény, 
ezeket azonban csak óvatosan szabad adni azok
nak a betegeknek, akik kórelőzményében bronchus 
görcs szerepe!. 

Eltartás: 30 oc alatti hőmérsékleten, fénytől véd-
ve. 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4271 

Hatóanyaga, az izoszorbid dinitrát, tágítja a 
venulákat, ezáltal csökkenti a bal kamrai diasztolés 
volument, a végdiaszto!és nyomást. a kamrafal fe
szülését, a szív elóterhelését (preload), ennek kö
vetkeztében a myocardium oxigénigényét mérsékli. 
Kisebb mértékben tágítja az arteriolákat is, így az 
utáterhelés (afterload) is csökken. 

Direkt coronaria-tágító hatással rendelkezik. 
A Huma-Sorbide tabletta egyszeri bevételét kö

vetően a plazma csűcskonCentráció körülbelül 30 
perc múlva alakul ki. Vizelettel ürül ki, főleg metabo
litok formájában. 
• Hatóanyag 

10 mg és 30 mg isosorbidum dinitricum tablet
tánként 
• Javallat 

Angina pectoris tartós kezelése, anginás roha
mok megelőzése. 
e Ellenjavallat 

Izolált jobb kamrai szívelégtelenség, nitrátok 
iránti túlérzékenység, hypotensio, hypovolaemia, 
constrictiv pericarditis, pericardialis tamponád, sú
lyos anaemia, intracranialis nyomásfokozódás, zárt 
zúgú glaucoma. 
• Adagolás 

A szokásos dózis angina pectoris krónikus keze
lésére 4~szer 5-30 mg naponta éhgyomorra. Tekin
tettel 8.rra, hogy a betegek nitrátérzékenységében 
jelentős különbség lehet, a dózist egyénenként kell 
beállítani. Fejfájás jelentkezése esetén a tablettát ét
kezés közben javasolt bevenni. 
• Mellékhatás 

A leggyakoribb mellékhatás a fejfájás, mely fő
leg a terápia kezdetén jelentkezik. A fejfájás jól be
folyásolható a gyógyszermennyiség átmeneti csök
kentésével, párhuzamosan alkalmazott enyhe fájda
lomcsillapitóval, illetve a gyógyszer étkezések ide
jén történő alkalmazásával. A fejfájás általában egy 
hetes megszakítás nélküli terápia után megszűnik. 
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Ritkán cerebralis ischaemiával járó posturalis 
hypotensio tűnetei (gyengeség és átmeneti szédü
lés) jelentkezhetnek. 

A bór kisereinek vasodilatatiója bőrpírt okozhat. 
Ritkán - fokozott nitrátérzékenység esetén -

hypotensio tünetei (hányinger, hányás, nyugtalan
ság, gyengeség, verejtékezés, collapsus} alakulnak 
ki, elsősorban fekvő vagy ülő helyzetból történő fel
kelés esetén. Ezeket a tüneteket alkoholfagyasztás 
még kifejezettebbé teheti. 

Ritkán előfordul homályos látás, szájszárazság, 
bőrviszketés, dermatitis. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Triciklikus antidepresszánsokkal, MAO inhibito
rokkal, antihisztaminokkal együtt adva, valamint al
kohol fogyasztásakor az izoszorbid dinitrát vérnyo
máscsökkentő hatása fokozódhat. 

A hisztamin, az acetilkolin és noradrenalin hatá
sát a Huma-Sorbide antagonizálja. 
o Figyelmeztetés 

Myocardialis infarctus akut szakában történő 

biztonságos alkalmazásáról még nincs elegendő 
adat. 

Terhesség alatt csak az elóny/kockázat szigorú 
mérlegelésével adható, megfelelő klinikai tapaszta
lat hiánya miatt. Nincsenek arra vonatkozó adatok, 
hogy az anyatejjel kiválasztódik-e. 

Gyermekeknek történő alkalmazásával kapcso
latban nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok. 

Szédülés nagyobb valószínűséggel fordul elő 

időseknél. akik érzékenyebben reagálnak a nitrá
tokra. 

óvatosan adható súlyos anaemia és nyílt zugú 
glaucoma esetén. 

Frissebb fejsérülés vagy stroke eselén adása 
megfontolandó, mivel a nitrátok a koponyaúri nyo
más fokozódását eredményezhetik. 

Vese- és májbetegség esetén a hatása növe
kedhet a lassúbb elimináció miatt. 

Nitrátfüggőség léphet fel krónikus alkalmazás 
esetén. A lehetséges elvonási tünetek (angina pec
toris, myocardialis infarctus, hirtelen halál veszélye) 
elkerülése céljából a Huma-Sorbide-ot csak fokoza
tosan szabad elhagyni. 

A gyógyszer iránti tolerancia kifejlődése,. illetve 
másféle nitrátok, ill. nitritek iránti kereszttolerancia 
előfordulhat. 

A Huma-Sorbide vasadilatater hatásamiatt vér
nyomáscsökkenést eredményezhet (kb. 10-15 
Hgmm} bizonyos betegeknél már terápiás dózisban 
is. óvatosan adható hypotensióra hajlamos bete
geknek. 

A járművezetőképességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését hátrányosan befolyá
solhatja, különösen a kezelés elején, továbbá más 
gyógyszerekkel történő együttes alkalmazás esetén. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyasztani tilos! 
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Túladagolás tünetei: A túladagolás tünetei és je
lei {az előfordulás gyakoriságának megfelelöen): 
hypotensio, kékesen elszíneződött ajkak, körmök, 
tenyerek, kifejezett szédülés, erős nyomás érzése a 
fejben, légszomj, szakatlan fáradtság vagy gyenge
ség, nyugtalanság, gyenge és gyors szíwerés, láz, 
convulsio. 

Javasolt terápia: gyomormosás, szükség esetén 
oxigénbelélegeztetés, vasepressor aminok adása. 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtől, 
fénytól védve. 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4322 (10 mg tablet
ta); OGYl-L 4323 (30 mg tabletta) 

HUIVIA-ZÓLAMIDE250 mgiableíta •. 
(:!Ox) 

HUMANPHARMA 

Reverzibilis és nem kompetitív módon gátolja a 
karboanhidráz enzimet, ezzel csökkenti a hidrogén 
és bikarbonát ionok képződését széndioxidból és 
vízből, ezáltal az ionok aktív transzportját 

Az orálisan vagy parenterálisan beadott aceta
zolamid csökkenti a csarnokvíz képződését, így 
csökkenti az intraocularis nyomást mind az ép, mind 
a glaucomás szemben. Szemészeli hatásai függet
lenek a vízhajtó hatástól és metabolikus acidosis 
esetén is megmaradnak. Nem növeli meg a csar
nokvíz-elfolyást 

A karboanhidráz enzim gátlása és az ennek kö
vetkeztében fellépő hidrogénion-koncentráció csök
kenés a vesetubulusokban a bikarbonát megnöve
kedett kiválasztódását eredményezi, valamint ki
sebb mértékben a nátriumét és a káliumét. A káli
umveszteség akut alkalmazáskor a legnagyobb. Az 
acetazolamid okozta káliumveszteség nagyobb, 
mint a higanyos diureticumok esetén, azonban a 
krónikus alkalmazás során tapasztalt veszteség ki
sebb, mint a tiazid-diureticumok esetén. A víz reab
szorbciója csökken, a vizelet mennyisége növekszik 
és a vizelet lúgos kémhatásúvá válik. Az ammónia 
kiválasztása a vizeletben, valamint a titrálható sa
vasság csökken. A kloridkiválasztás csökken. A líti
um kiválasztása növekszik. Csekély hatással van a 
magnézium és a foszfát kiválasztására is. 

Metabolikus acidosis következhet be a csökkent 
bikarbonát és megemelkedett klorid plazmakan
centráció miatt. Az acidosis során a hidrogénkan
centráció növekszik a vesetubulusokban, a nátrium
és a kálium kiválaszlódása csökken és a diuretlkus 
hatás megszúnik. Növekszik a diuretikus·hatás azo
kon a betegeken, akiknek metabolikus aJkaiasisuk 
van. Acetazolamidot szedő betegek ammóniumkon
centrációja is növekedhet~ plazmában. 
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Görcsgátló hatása független a diuretikus hatás
tól. Egy elmélet szerint a görcsgátló hatás esetleg 
metabolikus acidosisnak tulajdonítható. Egy másik 
elmélet szerint talán a karboanhidráz enzim van 
közvetfen hatással az agyra, és ez növelheti a szén
dioxidnyomást. Az. emelkedett széndioxidnyomásról 
kimutatták, hogy csökkenti a neurenalis vezetést. 
Lehet, hogy egy adrenerg mechanizmus játszik köz
re. Az acetazolamid a liquor cerebrospinalis képző
dési is gátolhatja. 

Emeli a vércukorszintet és glycosuriát okoz dia
betikus és praediabetikus betegeknek, lehetséges, 
hogy hypokalaemia miatt. Ez azonban csak ritkán 
fordul elő. 

Csökkenti a pajzsmirigy jódfelVételét hyperthyre
osis vagy normális pajzsmirigy-múködés esetében, 
ez nem fordul azonban elő hypothyreosisos betege
ken. A gyógyszer mindamellett nem alkalmazható 
antithyreoid szerként. 
• Hatóanyag 

250 mg acetazolamidum tablettánként. 
8 Javallat 

Glaucoma (elsősorban akut szemnyomás
emelkedéssel járó másodiagos glaucoma és zárt 
zugú glaucoma). Különböiő eredetű oedemás 
állapotok, pL cardia!is, gyógyszer okozta vagy 
praemenstrualis oedema. Epilepsia profilaktikus 
kezelése, ill. görcsgátló szerek adjuvánsaként, 
MEmiére-syndroma. 
o Ellenjavallat 

Nátrium- és kálium-hiányállapot, hyperchlo
raemiás és metabolikus acidosis, súlyos vese- és 
májbetegség, mellékvesekéreg-elégtelenség; tartós 
használata krónikus nem congestiv zárt zugú glau
comában; a gyógyszer és egyéb szulfonamidok 
iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Egyéni megítélést és gondos orvosi ellenőrzést 
igényel. Folyamatos adása metabolikus acidosishoz 
és ennek révén a diuretiküs hatás csökkenéséhez 
vezet, ezért folyadékretentio kezelésére célszerűbb 
intermittálva adni. 

Feln6ttek átlagos adagja g!aucomában és 
epilepsiában naponta 250--1000 mg (1-4 tabi.), az 
adagtól függően egy vagy több részletben. 

Gyermekeknek glaucomában napi adagja 8-30 
mg/ttkg, 3 részre elosztva. 

Epilepsiában napi 8--30 mg/ttkg, 1-4 részletben. 
Oedemában szokásos kezdő adagja 250-375 

mg. (1-1% tabi.) naponta egyszer, reggel, majd két 
napi kezelés után célszerű egy nap szünetet tartani 
vagy a fenti adagot másodnaponként adni. 
Praemenstrualis oedemában 125--375 mg (%--1 Y2 
tabi.) adható naponta egyszer vagy másodnapon
ként. 

Gyermekeknek diureticumként általában 
5 mg/ttkg az oralis napi egyszeri adag, reggel be
adva. 

Cl Mellékhatás 
Fejfájás, álmosság, arc- és végtag-paraesthe

sia, fáradtság, kimerültség, ingerlékenység, izga
tottság, gastrointestinalis tünetek {pl. étvágyta
lanság, hányás), szomjúság, polydipsia, hyper
pnoe, átme-neti myopia, ataxia, izombénulás, fül
csengés, halfáscsökkenés, allergiás bőrtünetek, 
láz, csontvelóde-pressio (thrombocytopenia, 
leukocytopenia, aplastikus anaemia), crystalluria, 
kóképzódés, vese- és uretergörcs, melaena. El
sősorban tartós alkalmazáskor metabolikus aci
dosis, hypokalaemia, esetleg a glukóztolerancia 
romlása. 
ct Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- ammónium-kloriddal ( acidosist okozhat). 
óvatosan adható: 
- szívglikozidokkal {toxicitásuk hypokalae

miában fokozódik); 
- oralis antidiabeticumokkal {hatásukat csök

kentheti): 
- bázikus jellegű gyógyszerekkel, pl. triciklikus 

antidepressansokkal, kinidinnel, prokainamiddal, 
amfetaminnal, sympathomimeticumokkal (a vizelet 
lúgosításával kiürülésüket gátolja); 

- savas jellegű gyógyszerekkel, pl. barbiturá
tokkal (ki ürülésüket fokozza); 

- acetilszalicilsawal (súlyos acidosis veszélye); 
- nitrofurantoinnal (a vizelet lúgosítása miatt 

antibakteriális hatása csökken); 
- lítiumsókkal (a Li-kiválasztást fokozza). 

e Figyelmeztetés 
Az adagok növelése általában nem fokozza a 

diuretikus hatást, de növelheti az álmosságot 
és/vagy a paraesthesiát. Átmeneti rövidlátás, hal
láscsökkenés, a vér alakos elemeinek csökkenése 
vagy allergiás tünetek jelentkezése eselén a 
kezelést abba kell hagyni. 

Cirrhosisos oedema kezelésekor dezorientációs 
tünetek is jelentkezhetnek. 

Tartós alkalmazása eselén gondolni kell az aci
dosis kialakufásának veszélyére, a káliumpóllásra, 
az elektrolitegyensúlyra és időnként ellenőrizni kell a 
vérképet. Fokozhatja az 8nticonvulsiv kezeléshez 
társuló osteomalaciát. 

Hypercalciuriás betegekben gyakrabban fordul
hat eló vesekóképződés. Phosphaturiát is leírtak. Az 
acetazolamid-kezelés elkezdése előtt célszerű lehet 
24-órás vizeletkalcium meghatározás végzése. 
Azokat a hypercalciuriás betegeket, akiket ilyen 
gyógyszerrel kell kezelni, figyelmeztetni kell arra, 
hogy diétával csökkentsék a kalciumfelvételt és 
több folyadékot igyanak. 

Alkalmazásának elsó szakaszában - egyé
nenként meghatározandó ideig - járművet vezetni 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A 
továbbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Eltartás: fénytől, nedvességtól védve szabahő
mérsékleten (15-30 °C között). 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3857 

HUIVIACAilll 0;4o/o szem~sépp 
(1o ml> · · • 

HUMAN Ai-ó.k6·d~\~h'i:8',:Áo2 

A Hurnacain szemcsepp szaruhártya- és kötó
hártya felületi érzéstelenítő szer. 
e Hatóanyag 

1 O mg oxybuprocainium chloratum, 1 mg benzal
konium chloratum, 175 mg acidum boricum 1 O ml vi-

1 zes oldatban, flakononként 
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• Javallat 
Diagnosztikus célú múszeres szemvizsgálatok 

(tenziómérés, kantaktlencsés szemfenékvizsgálat 
könnyút átfecskendezés). 

Idegentest eltávolításkor a szaruhártya, kötőhár
tya érzéstelenítése. UV fény okozta szaruhártya-, 
kötőhártya-gyulladás eselén a fájdalom csillapítása. 
Kisebb kötőhártya mútétek, ill. kötőhártya alá adott 
injekciók elötti érzéstelenftés, 
• Ellenjavallat 

Hatóanyagkal szembeni túlérzékenység. 
e Adagolás 

A fenti javallat mellett 1-2 csepp Humacain 
0.4 %-os szemcsepp a szemrésbe. 

Kötőhártyamútét ill. kötőhártya alá adott injekció 
előtt pár perccel 3-5 cseppet becseppenteni. 
8 Mellékhatás 

Ritkán a kötőhártya vérbősége a becseppentést 
követően. 

e Figyelmeztetés 
Az érzéstelenített szemel védeni kell a portói, 

bakteriális és mechanikus ártalmaktóL Hosszabb al
kalmazáskor a szarúhártyát károsíthatja. 

Alkalmazása idején lágy kantaktlencsét viselni 
nem szabad. 

Használat után a flakon azonnal lezárandó. 
A szemcsepp a zárókupak felnyitása után 4 hé

tig használható. 
Eltartás: Fénytől védve, 2-5 °C közölt tar

tandó. 
• M~gjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 367 4 
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e Hatóanyag 
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· 1\ic:~o~~J:-~~T~:/~:ö:i:> 

100, illetve 200 mg pilocarpinium chioratum 
0,5% hydroxypropylmethylcellulosumot tartalmazó 
(10 ml) vizes oldatban. 
e Javallat 

Krónikus nyílt zugú (tág zugú), akut és krónikus 
zárt zugú (szúk zugú) glaucoma. 
• Ellenjavallat 

lritis acuta, és más olyan megbetegedések, me
lyekben a miosis nem kívánatos. 
e Adagolás 

Individuális, roham esetén óránként, egyébként 
2-5-ször naponta 1-2 csepp, a napi nyomásválto-
zástól függóen. ,. 
e Mellékhatás 

Kötóhártya-hyperaemia, szemfájdalom a miosis 
miatt, akkomodációs készség fokozódása (miopi
zálódás), akkomodációs görcs, a pupilláris pig
mentszegély hypertrophiája, allergiás kötóhártyahu
rut, ritkán fejfájás. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, 
baleseti veszéllyel járó munkal). 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés, + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3645 (1%) 

Tsz: 3646 (2%) 

I-ILIMAITAó'AJTiűl<o!lnY·f1lí.JTirf 
HUMAI.:ACB•níűkonny•(ill••ll\1) 
HúMAI.:AÖ~ i\)u~o.R~Y (fo•nir) 
HUMAN· ATCkód,S01XÁ20 

A mukomimetikus hatású polivinilalkohol és a 
hidroxi-propil-metil-cellulóz {hipromellóz) a könny vi
zes fázisa és a mucus pótlására alkalmas. 
e Hatóanyag 

Huma/ac A: 0,14 g alcoholum polyvinilicum 10 
ml oldatban. Segédanyagok: foszfát-puffer, benza
lkonium chloratum. 

Huma/ac B: 0,032 g hypromellosum 10 ml oldat
ban. Segédanyagok: nátrium-edetát, benzalkonium 
chloratum. 

Huma/ac C: O, 14 g alcoholum polyvinilicum 
10 ml oldatban. Segédanyagok: acetát-puffer, ben
zalkonium chloratum. 
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• Javallat 
Keratoconjunctivitis sicca. 

• Ellenjavallat 
Hatóanyag, ill. segédanyagok iránti túlérzé

kenység. 
• Adagolás 

Naponta 2-5 alkalommal 1-2 cseppet kell a 
szem/ek/be cseppenteni. SzOkség esetén óránként 
is alkalmazható. 
• Mellékhatás 

Ritkán átmeneti csípő érzés. Amennyiben ez 
nem szúnik meg, másik Humalac múkónny alkalma
zására kell áttérni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem kózölt. 
• Figyelmeztetés 

Mindhárom múkönny benzalkónium-klorid 
tartósítászert tartalmaz, ezért alkalmazásuk alatt 
lágy kontaktlencse nem használható. 

Felbontás után 4 hétig használható fel. 
Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytól védve. 

• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3877 (A műkönny); 
Tsz.: 3878 (B műkónny); Ts.;:>:-: 3879 (C műkönny) 

Az amoxicillin az aminepenicillinek csoportjába 
tartozó baktericid hatású félszintetikus antibi
otikum, ami a transzpeptidáz enzim kompetitiv gát
lásával akadályozza meg a sejtfal szintézisét az 
iránta érzékeny baktériumok aktív szaporodási fá
zisában. A gyomor savas kózegében.stabil marad 
és orális adagolás esetén gyorsan és jól (az alkal
mazott dózis 75-90%-a) felszívódik. 500 mg amo
xicillin orális bevétele után a mérhetó maximális 
vérszint eléri az azonos adagban im. adott ampi
cillin vérszintjét, és a bevétel után 6-8 órával is 
mérhetó koncentrációban található a vérben. Az 
amoxicillin gyorsan eloszlik a szervezetben és aka
dálytalanul bejut a különböző szövetekbe, a liquor 
cerebrospinalisban azonban ép (nem gyulladásos) 
agyhártyák eselén csak elenyésző mennyiségben 
jelenik meg. 

Az amoxicillin a Gram-negatív kórokozékra is ki
terjedő antibacteriális spektrumában kOiönbözik a 
benzilpenicillintól. 

A Gram-negatív kórokozök közOI az amoxicillin 
iránt érzékenyek a H. influenzae, a béta-laktamázt 
nem termelő N. gonorrhoeae törzsek, a N. meníngi
tidis, E. coli, P. mirabilis, valamintszámos salmonel
la-, brucella- és shigella törzs. Az amoxicillin iránt 
érzékeny Gram-pozitív kórokozók közé tartoznak 
többek között a streptococcusok (S. faecalist és S. 
pneumoniae-t is beleértve), a béta-laktamázt (peni
cillinázt) nem termelő staphylococcusok, a B. 
anthracis, az enterococcusok és clostridiumok nagy 
része. Nem hat az amoxicillin a béla-laktamázt ter
melő törzsekre (a rezisztens staphylococcusokra és 
az újabban leírt. béta-laktamázt termelő gonococ
cusokra) és rezisztens vele szemben az összes 
pseudomonas törzs, továbbá a klebsiella és aer
obacter törzsek többsége. A kitenyésztett kórokozó 
amoxicillin-érzékenységének meghatározására a 
standard koreng módszer ajánlható. 
• Hatóanyag 

250 mg, illetve 500 mg amoxicillinum (amoxi
cillinum trihydricum formájában) kapszulánként; 

2,5 g, ill. 5,0 g amoxicillinum (amoxicillinum tri
hydricum formájában); 100 ml szirup (125 mg/5 ml, 
illetve 250 mg/5 ml) készítéséhez. Az elkészített szi
rup 5 mlenként a 125 mg/5 ml adag esetében 
2,9 g, a 250 mg/5 ml adag esetében 2,7 g szacha
rózt tartalmaz. 
e Javallat 

Amoxicillin iránt érzékeny mikroorganizmusok 
által okozott fertőzések, mint Gram-negatív kóroko
zók (H. influenzae, E. coli: P. mírabilis és N. gonor
rhoeae) érzékeny törzsei, és a Gram-pozitív kóroko
zók közOI a streptococcusok (S. faecatist és s. 
pneumoniae-t is beleértve), valamint béta-laktamázt 
(penicillinázt) nem termelő staphylococcus törzsek. 

Orr-fül-gégészeti fertőzések (tonsillitis, pharyn
gitis, laryngitis, sinusitis, otitis media). 

Légúti fertőzések (akut és krónikus bronchitis, 
bakteriális pneumoniák, bronchiectasia). 

Húgy-ivarszervi fertőzések (cystitis, urethritis, 
akut és krónikus pyelonephritis, gonorrhoea). 

Emésztőszervi fertőzések (typhus abdominalis, 
paratyphus, bakteriális diarrhoea, cholecystitis, 
cholangitis). 
e Ellenjavallat 

Penicillinekkel vagy cefalosporinokkal szembeni 
allergiás túlérzékenység. 

Mononucleosisban (Pfeiffer-féle mirigylázban), a 
me l lékhatások felerősödése miatt. (Lásd Figyelmez
tetést). 
• Adagolás 

Felnőtteknek: 8 óránként 250 mg. 
Gyermekeknek: 25 mg/ttkg/nap, 3 egyenlő rész

letben 8 óránként adva; az így számított adag ne 
haladja meg a javasolt felnőtt adagot. 
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20 kg-os vagy ennél nagyobb súlyú gyermekek 
a felnőtt adagot kapják. · 

Súlyos fertőzésekben, alsó légúti fertözésekben 
és olyan esetekben, amikor az identifikált kórokozó 
gyógyszerérzékenysége alapján magasabb vér
szintekre van szükség: felnőtteknek: 8 óránként 
500 mg; gyermekeknek: 3 egyenlő részletben, 8 
óránként adva napi 50 mg{ttkg. 

A gyermekek így számított adagja ne haladja 
meg a javasolt felnőtt adagot. 20 kg-os vagy en
nél nagyobb súlyú gyermekek a felnőtt adagot 
kapják. 

N. gonorrhoeae által okozott urethritisben fel
nőttnek 3 g, egyszeri orális adagban. 

Krónikus húgyúti fertőzésekben gyakori bakteri
ológiai és klinikai ellenőrzésre van szOkség. Nem 
célszerű a fentieknél alacsonyabb adagokat alkal
mazni. Makacs fertőzések több hetes kezelésre 
szorulhatnak, esetleg a fent javasoltaknál nagyobb 
dózisok alkalmazásával. Ajánlatos a bakteriológiai 
érzékenység ismételt ellenőrzése. 

A gonorrhoea kivételével a kezelést a tünetek 
megszűnése, Illetve a baktériumok eradicatioja után 
legalább még 48-72 órán át folytatni kell. 

A-csoportú béta-haemolysáló streptococcus fer
tőzésben az akut rheumás láz és a glomeru~ 

lonephritis megelőzése érdekében legalább 1 O na
pos kezelés ajánlatos. 

Az optimális felszívódás biztosítása céljából a 
kapszulát étkezés közben, összerágás nélkül, egy 
pohár vízzel kell bevenni. 

A szuszpenzió elkészítése 
A múanyagtartályt a 100ml-es jeiig fel kell tölte

ni frissen kiforral!, lehűtött csapvízzel, majd a tartályt 
lezárva 2 percig alaposan rázni kell. Feloldás után a 
gyógyszert hűtőszekrényben kell tartani, fagyaszta
ni tilos. A tartályt minden egyes gyógyszeradag be
vétele előtt fel kell rázni. Az adagotamellékelt ada
golókanállal (5 ml) kell kimérni. Az adagolókanalat 
használat után gondoSan el kell mosni és újabb 
használat előtt leöblíteni. 
• Me:~ékhatás 

Gastrointestinalis: hányinger, hányás, hasme
nés. Ritkán colitis pseudomembranosa. 

Túlérzékenység: erythematosus maculopapulo
sus kiütések és urticaria. Ritkán stomatitis, erythema 
.multiforme, exfoliativ dermatitis, angioneurotikus 
oedema. 

Typhus, lues és leptospirosis kezelése kapcsán 
Herxheimer-reakció is előfordulhat. 

Máj: a szérum glutaminsav-oxálecetsav transza
mináz (SGOT), alkalikus foszfatáz és tejsav dehidro
genáz értékek kissé emelkedhetnek, de e változá
sok klinikai jelentősége nem ismert. 

Vér- és nyirokrendszer: penicillinek alkalmazá
sa eselén anaemia, thrombocytopenia, thrombocy
topeniás purpura, eosinophilia, leukopenia, neu
tropenia és agranulocytosis fordulhat elő. Ezek a 



reakciók a terápia abbahagyása után általában 
megszúnnek és túlérzékenységi tOneteknek tekint· 
hetók. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Bacteriostatikus hatású antibiotikumokkal 
együttadása kerülendő (hatáscsökkenés}. . ...• 

Diureticumokkal együttadva a Humamox1n kturu· 
tése gyorsulhat és ezzel hatástartama rövidülhet. 
e Figyelmeztetés 

Penicillinnel kezelt betegeken súlyos, egyes 
esetekben fatális túlérzékenységi (anaphylaxiás) re-
akciókról számoltak be. Noha az anaphylaxia pa· 
renterélis kezelés esetén gyakoribb, orális penicillin· 
terápiában is előfordult. ~ . 

Az ilyen reakciók előfordulásának valószfnusege 
nagyobb a már korábban kOiönbözó allergénekkel 
szemben érzékenynek mutatkozó betegeken. 

A penicillinek és a cefalosporinok között kereszt· 
allergia á'tlhat fenn. Allergiás reakció megjele~ése 
esetén a Humamoxin·kezelést abba kell hagyni. 

Tartós terápia esetén a vese-, máj· és vérképzó
szervi funkciókat megfelelő időközönként ellenőrizni 
kell. Mivel az amoxicillin elsősorban avesén át ürül, 
adagját 30 ml/min. alatti kreatinin elearanoe esetén 
- a vesefunkció romlásával arányos mértékben -
csökkenteni kell. 

Gombás vagy bacteriális felűlfertözés esetén 
(amiben többnyire Aerobacter,_ -~andida_ vagy 
Pseudomonas szerepel) az amoxtctlhn-kezelest ab
ba kell hagyni és megfelelő kezelést kell alkalmazni. 

Ampicil!innel kezelt mononucleosis infectiosás 
betegeken többször figyeltek meg morbilliform ki
ütéseket. Hasonló reakciót amoxicillin alkalmazása
kor is leírtak. Mononucleosis infectiosa diagnózisa 
vagy gyanúja esetén az amoxicillin kontraindikált 
lehet. 

Terhesség, szoptatás. Az amoxicillin átjut a pia· 
centán, jelentős koncentrációt ér el a magzati szö
vetekben és az anyatejben is megjelenik. Noha nem 
észleltek semmiféle kárositó hatást sem az anyai, 
sem a magzati szervezetre, terhességben és szap
tatás idején az amoxicillin csak a várható előny/koc
kázat gondos mérlegelése alapján adható. 

Túladagolás tünetei: Az amoxicillin nem lép át 
említésreméltó mennyiségben a vér-agy gáton, de 
masszív dózisok (napi több gramm) alkalmazása 
esetén gyulladásos agyhártyamegbeteged~s:k 
és/vagy rossz vesefunkció mellett, továbbá tdos 
betegeken a gyógyszer neurotoxikus tüneteket 
okozhat, myoclonia, görcsök, öntudatzavar formá
jában. Ha ilyen körülményei< között a gY_~gyszer 
adását nem hagyják abba, vagy adagJat nem 
csökkentik, a syndroma progrediá!hat, comát és 
halált okozhat. 

Kezelése: A kiürülés elősegítése. Antidotumra 
nincs szOkség. Az amoxicillin toxikus és letális szé· 
rumkoncentrációi nem ismertek. Súlyos anaphyla· 
xiás reakciók esetén epinefrin, oxigén, iv. szteroid, a 

légzés fenntartása, beleértve intubatio, válhat szűk· 
ség essé. 

Eltartás. A kapszulát és a szuszpenzióhoz való 
port szabahőmérsékleten (25 °C alatt) ke!! tartani. 

Az elkészített szuszpenzió hűtőszekrényben 10 
napig stabit Fagyasztani tilos. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3894 (125 mg por 
sziruphoz); Tsz.: 3896 (250 mg kapszula); Tsz.: 3895 
(250 mg por sziruphoz}: Tsz.: 3897 (500 mg kap
szula) 

Rövid hatású mydriaticum, cycloplegicum. 
• Hatóanyag 

50 mg cyclopentolatium chioratum (10m!) steril 
vizes oldatban. Konzerválós_zer: benzalkonium chlo
ratum. 
e Javallat 

Diagnosztikus célú pupillatágitás. Terápiás célú 
pupillatágítás (pL iritis, iridocyclitis, uveitis esetén). 

Fénytörésmeghatározás. 
• Ellenjavallat 

Glaucoma, glaucomára való hajlam. A ható
anyag· és a benzalkonium-klorid iránti túlérzékeny· 
ség. 
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Újszülötteknél nem alkalmazható. 
• Adagolás 

Diagnosztikai célú pupillatágítás 
A cseppet a kötőhártyazsákba cseppenteni. A 

mydriasis gyorsan, a becseppentést követően álta· 
!ában 15-30 perc múlva alakul ki. 

Terápiás célú pupillatágítás 
Aszokásos adag naponta 3--4-szer 1-2 csepp. 
Fénytörés meghatározás felnőtteken 
A cseppet, ha szükséges 15 perc múlva még 

egy cseppet a kötőhártyazsákba cseppenteni. 
A cycloplegia az alkalmazást követően hamar 

bekövetkezik. A maximális cycloplegia a becsep· 
pentést követően általában 15-45 perc múlva ala· 
kul ki. 
• Mellékhatás 

lntraocularis nyomás emelkedése, átmeneti 
égő érzés és fényérzékenység, homályos látás. 
Hosszantartó kezelés során helyi irritáció, vérbő· 
ség, oedema, conjunctivitis. A cikiopentolat eset~ 
leges felszívódása (szisztémás toxicitás) miatt 
szájszárazság, bórkiszáradás, kipirulás, b.radt 
cardia, amit izzadással egyOttjáró tachycardia ko· 
vet, arrhythmia, vizeletvisszatartási nehézség, 
obstipatio. . . 

Gyermekeken szédüléssel es reszketessel 

együttjáró hányinger, bőrpír, psychetikus magatartá
si zavarok, cardiorespiratorikus shock; csecsernő
kön még alhasi puffadás is előfordulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása keratendó: 
- amantadinna!, antihisztaminokkal, butiro· 

fenon~és fenotiazin-származékokkal, triciklikus 
antidepresszánsokkal (anticho!inergiás hatás fo· 
kozódása). 
• Figyelmeztetés 

Terhesség, szoptatás idején a készítmény biz~ 
tonságos alkalmazása nincs megfelelően igazolva, 
ezért ilyenkor csak rendkívül indokolt esetekben 
szabad alkalmazni. 

Időseknél, valamint szembelnyomás növeke· 
désre hajlamosszemélyeknél-zárt zugú glaucoma 
kialakulásának veszélye miatt - a szemcsepp aJkai· 
mazása előtt a csarnokzúg tágasságának becslése 
szOkséges. 

Gyermekeknek, valamint belladonna~alka
loidokra érzékeny személyeknek történő alkafmazá· 
sakor - szisztémás toxicitás fokozott veszélye miatt 
- kOlönös óvatosság szükséges. 

Gyulladásos szemen - mivel a fenná!ló vérbő
ség a szisztémás felszívódási sebességet nagy
mértékben meggyorsítja - a szisztémás toxicitás 
veszélye nő, alkalmazása ezért fokozott óvatossá
got igényel. 

A szemcsepp alkalmazása után legalább egy 
percig a könnytömlót le kell szorítani, így a sziszté
más felszívódás csökkenthető. 

Alkalmazása látászavart (esetenként 1 napig 
tartó homályos látás,. fényérzékenység) okozhat. 

A beteget figyelmeztetni kell, hogy járművet ve
zetni és baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
csak tiszta látás esetén szabad. 

Alkalmazása és hatása idején a készítmény ben
zalkonium tartalma miatt lágy kantaktlencsét viselni 
nem szabad. 

Túladagolás esetén (szisztémás toxicitás) támo-
gató kezelés szükséges. 

Használat után a flakon azonnal lezárandó. 
Felbontás után 4 hétig használható fel. 
Eltartás: fénytól védve, hútőszekrényben 2-5 OC-on. 

• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: Tsz.·: 3825 

HUMATROPE 4 NE infeJ!í::iÓ . • . · 
(1 X2ml) • 

_':ILL~ AÍ"CJ(ód:HÖ1Aéo1 

A Humatrope injekció bioszintetikus emberi nö
vekedési hormont tartalmaz, mely recombináns 
DNS technikával előállított polipeptid. 

91 aminosavból áll, molekulasúlya kb. 22125 
dalton. 
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A készítmény aminosav sorrendje megegyezik 
az emberi hypophysisból preparált növekedési hor
monévaL A szomatropint az Escherichia coli embe
ri növekedési hormon hozzáadásával módosított 
törzse szintetizálja. 

Feloldva, 2 mg/ml koncentrációnál az 1, 7% gli
cerin tartalom következtében gyakorlatilag izotóni
ás. Az oldat pH-ja körűlbelül 7,5. 

A növekedési hormon serkenti azon gyermekek 
lineáris növekedését, akik 1/ növekedési hormon 
termelése elégtelen, és akik 2/ alacsony növésűek 
Turner syndroma következtében. 

Az in vitro, valamint a preklinikai és klinikai vizs
gálatok egyaránt azt mutatták, hogy szematropin te
rápiás hatása megegyezik a hypophysisból prepa· 
rált emberi növekedési hormonéval és, hogy felnőt
tekben azzal azonos a farmakokinetikája. A növeke
dési hormonhiányos gyermekek szematropinnal tör· 
ténó kezelésekor a növekedés sebessége és az 
IGF-1 (lnsu!in~like Growth Factor/Somatomedin-C) 
koncentrációja a szérumban hasonló mértékben 
emelkedik, mint a pituiter növekedési hormon adá· 
sakor. 

Az említetteken kivül a szematropin és a pituiter 
növekedési hormon alábbi hatásaJt figyelték meg: 

A) Szővetek növekedése 
1. A csontváz növekedése. 
A szarnatropin serkenti a csontváz növekedé

sét növekedési hormon hiányban szenvedö bete
gekben. A testmagasság szarnatropin vagy pitu
iter növekedési hormon adásakor észlelt növeke
dése a hosszú csöves csontok növekedési zónájá
ra kifejtett hatás következménye. A csontváz növe
kedésében feltehetően szerepet játszó IGF-1 plaz
ma koncentrációja növekedési hormon hiányban 
alacsony, majd megnövekszik szematropin keze. 
lés alatt. 

2. A sejtek növekedése. 
A növekedési hormon elégtelen termelésekor a 

harántesikolt izom-sejtek száma kisebb, mint a nor
mális termetúekben. A pituiter növekedési hormon 
megnöveli mind az izomsejtek számát, mind azok 
térfogatát. 

B) Fehérje anyagcsere 
A növekedés serkentése részben a fokozott fe

hérjeszintézisnek tulajdonítható. Apituiter növeke
dési hormonnal történő kezelés megkezdését kö· 
vetóen nitrogén retineálódik a szervezelben, amit 
a vizeletben a nitrogén kiválasztás, a szérumban 
pedig a karbamid nitrogén szint csökkenése 
tanusit. A szarnatropin hasonló mértékben csök
kenti a karbamid nitrogén koncentrációját a szé· 
rumban. 

C) Szénhidrát anyagcsere 
A hypopituiter gyermekekben néha hypogly

caemia lép fel. E hajlam csökken a növekedési hor· 
mon hatására. Nagy adag növekedési hormon 
csökkentheti a glükóz toleranciát. 



D) Lipid anyagcsere 
A növekedési hormon hiányos betegekben a 

szematropin lipideket mobilizá!, csökkenti a 
zsírraktárakat és emeli a zsírsavak szintjét a plaz
mában. 

EJ Sóháztartás 
A hypophysisból preparált növekedési hormon 

hatására ·nátrium, kálium és foszfor retineálódik a 
szervezetben. Az anorganikus foszfát szérum kon
centrációja megemelked ik, a kalciuménem változik 
jelentősen pituiter vagy szintetikus növekedési hor
mon adását követően. 
• Hatóanyag 

4 NE (1,48 mg) somatropinum porampullánként 
e Javallat 

Gyermekek azon növekedési elmaradásának 
haszszantartó kezelése, amely elégtelen növekedé
si hormon termelés következtében jött létre. Ugyan
csak javallt kromoszóma vizsgálattal igazolt Turner 
syndromás, alacsony növésú gyermekek kezelésé
re. Jelenleg még nincsenek adatok az elérhető leg
nagyobb magasságot illetően. 
e Ellenjavallat 

Epiphysis fugák záródása után, tumor ill. gyanú
ja esetén. (Intracraniális daganat esetén, kizárólag 
a daganat-ellenes terápia befejezése után, valamint 
ha aktív tumor már nem áll fenn, adható). Aktív da
ganat esetén. 

A készítmény bármely anyagára való érzékeny
ség. (m-krezol, glicerin). 
• Adagolás 

lm. vagy sc. adható. 
Adagja növekedési hormon elégtelenségben 

0,06 mg/ttkg (0, 16 NE/ttkg) heti 3 alkalommal. Ez 
hozzávetőleg heti 12 NEJm2. 

Turner syndromában az ajánlott adag 
0,3-0,34 mg/ttkg (0,8-0,9 NE/ttkg), maximálisan 
0,9 NE/ttkg hetente. Ez megfelel 24-28 NE/m2 heti 
dózisnak, melyet 6-7 sc. injekció formájában, első
sorban az esti órákban ajánlatos beadni. A legtöbb 
beteg esetében a növekedési hormon adagolást 
egyénileg kell meghatározni. 

A 4 NE (1,48 mg) szematmpint tartalmazó am
pulla tartalmát 0,5-2,0 ml oldószerben kell feloldani. 
A befecskendezéskor az oldászert a porampulla ol
dalfalára kell irányítani. 

Az oldást az ampulla óvatos forgatásával végez
zük, rázni nem szabad. Az oldat áttetsző kell hogy 
legyen, látható részecskéket nem tartalmazhat. Ha 
az oldat felhős vagy részeeskéket tartalmaz, nem 
szabad beadni. 

A tú beszúrása elött, majd kihúzása után az am
pulla dugóját alkohollal vagy más antiszeptikummal 
le kell törölni, hogy megelőzzük a tartalom fertőző
dését az ismételt szúráskor. 

Az injekciót steril egyszerhasználatos fecsken
dővel és tűvel kell beadni. Minél kisebb köbtartalmú 
fecskendő használata ajánlatos. 
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• Mellékhatás 
Kezeletlen vagy korábban már kezelt, növeke

dési hormon hiányt mutató 481 beteg 2%-ában ala
kultak ki növekedési hormon ellenes antitestek a 
szematropin kezelés során (kötókapacitás küszöb
értéke 0,02 mg/1). Az ellenanyagképződés esetle
ges hosszútávú következményei egyelőre bizonyta
lanok. A kezelésre nem reagáló betegeknél a rossZ 
kooperáció és a csökkent pajzsmirigy múködés 
metlett a növekedési hormon ellen termel antitestek 
szerepére is gondolni kell. 

Azokban a klil")ikai vizsgálatokban, amelyekben 
egészséges felnőtteknek nagy adag szomatropint 
adtak, a következő tünetek jelentkeztek: fejfájás, 
izomfájdalom a beadás helyén, gyengeségérzés, 
kisfokú hyperglycaemia és glukozuria. Növekedési 
hormon hiányos gyermekek olykor a beadás helyén 
észlelt fájdalomról panaszkodtak. A kezelés korai 
szakaszában a betegek 2,5%-ában átmeneti enyhe 
oedema lépett fel. 

Néhány gyermekben, akik pituiter növekedési 
hormon vagy szematropin kezelésben részesültek, 
leukaemia alakult ki. Egy?lóre kétséges, hogy oki 
összefüggés van-e a növeRedési hormon kezelés 
és a leukaemia között. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- glukokortikoidokkal (nagy adagban gátolja a 

növekedési hormon hatását). 
• Figyelmeztetés 

Oldószer-érzékenység esetén a készítmény 
aqua destillala pro injectione-ban is oldható. Ez az 
elkészített oldat felhasználásáig 2--8°C hőmérsékle
ten tartva max. 24 óráig használható fel. 

Az oldás során az injekciót a teljes oldódásig 
körkörös mozgással kell mozgatni. Erőteljes rázás
kor a hatóanyag károsadhat 

A kezelést kizárólag növekedési hormon hiány 
diagnosztizálásban ill. kezelésben járatos orvos vé
gezheti. 

Intracraniális laesio következtében kialakult 
növekedési hormon hiány kezelése során rend
szeres ellenőrzés szükséges az alapbetegség 
progressziójának vagy kiújulásának detektálá
sára. A növekedési hormon kezelés során a cu
korbeteg gyermekek fokozott ellenőrzése aján
latos. Szükségessé válhat az inzulin adagjának 
emelése. 

A növekedési hormon kezelés alatt hypothyreo
sis alakulhat ki, p. hypothyreosis elégtelen kezelése
kor viszont nem optimális a növekedési hormon ha
tása. Az említettek miatt a betegek pajzsmirigy mű
ködését időnként ellenőrizni kell és szükség esetén 
pajzsmirigy hormon adandó. 

Egyes endocrin betegségekben, köztük növeke
dési hormon hiányban is, a femur-fej epiphyseoly
sise alakulhat ki, ezért, ha növekedési hormon keze-

lés alatt sántitást észlelünk, ilyenirányú vizsgálatok 
szükségesek. 

Sc. injekciók esetén ajánlatos az injekciók helyé
nek gyakori változtatása az előforduló lipoatrophia 
minimálisra csökkentése érdekében. 

Az akut .túladagolás kezdetben hypo-, majd 
hyperglycaemiát okozhat. Hosszantartó túladago
láskor - a növekedési hormon túltermeléshez ha
sonlóan- acromegalia alakulhat ki. 

Eltartás. Feloldás előtt a porampullát és az oldó
szert 2-8°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. 

Feloldás után saját oldószerében oldva, 2-8 °C
on tárolva a készítmény 14 napig felhasználható. 

A készítmény sem feloldás elótt, Sem után nem 
fagyasztható! 
• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1509 

fi.UM~G()N inji.kciÓ·················•• ;;.,; .•.•.... 
(1 O~p()r'c'rne~Há 'f 10 x ~ 'ÍlÍl) ; .· .. 

HUME~()N1.50N~ilijekt:io • 
•• <a ·.P?r~riíe~ll;t·.,. a, J<;1.•ffi 1; •·••··· · 

·.. 1 o porainpulla•+ 1 O)( 1·ini) · 
·ATC>köo:•Go3G'Aö2. 

Humán FSH-t és LH-t tartalmaz. Ezek a gonádok 
sejtjeinek normális érési folyamatához ( nőknél a tü
szőéréshez, férfiaknál a spermatogenesishez) és az 
ivarmirigyek szteroid-termeléséhez szükségesek. A 
Humegon az ivarmirigyfunkció zavarainak bizonyos 
eseteiben stimulálja az előbbi folyamatokat. Ered
ményesen használható továbbá az ovarium hyper
stimulatiojára bizonyos mesterséges reprodukciós 
programokban. 

A Humegont általában kombinációban alkal
mazzák a humán choriogonadotropinnal (HCG, pl. 
Pregnyl). A kombinált kezelés vagy szekvenciális 
(ovulatio-inductio, ellenőrzött hyperstimulatio), vagy 
kisérő (Leydig sejtek stimulálása). Tekintve, hogy a 
menotrophin humán származék, nem várható anti
testképződés. 
o Hatóanyag 

A gonadotrophinum humanum menopausale 
(menotrophinum), ami megfelel 75, illetve 150 NE 
FSH-nak és kb. 75, illetve 150 NE LH-nak. Oldószer: 
natrium chioratum inj. 0,9% /1m l/ ampullánként 
e Javallat 

Fertilitás zavarai, a gonádok nem kie/égító endo
gén stimulatiója következtében. 

Férfiaknak: a spermatogen8sis elégtelenségé
nek bizonyos esetei. 

Nőknek: anovulatio okozta terméketlenség. Hiá
nyos tOszóérés és azt követő corpus luteum elégte-
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lenség, amennyiben egyéb kezelések eredményte
lenek maradtak. 

Ellenőrzött hyperstimulatio a petesejtek számá
nak növelésére /pl. in vitro megtermékenyítés 
( embrióátültetés (IVF/ET) és ivarsejt átültetése a pe
tevezetékbe {GIFT)/. 
• Ellenjavallat 

Petefészek-, here- és hypophysis-tumorok. 
• Adagolás 

Nőknek 

A gonádok nem kielégitő endogén stimuláció
jakor: 

Exogén gonadotropinokra az ovariumok igen je
lentős inter és intra-individuális eltérésekkel reagál
nak. Ez lehetetlenné teszi egy egységes adagolási 
séma megállapítását. Az adagolást ezért az ovari
um reakciójának függvényében egyénenként kell 
megállapítani. Ez szükségessé teszi az ösztrogén
szint monitorozását, ultrasonographiát és/vagy az 
ösztrogénaktivitás változásának klinikai értékelését. 
Általában szekvenciális kezelési séma ajánlott. Ez 
napi 75 vagy 150 NE menotrophin beadásával kez
dődik. A napi adagot egyenletesen növeljük, amíg 
az ösztrogénszint emelkedni kezd. Ezt a napi haté
kony adagot addig tartjuk fenn, míg elérjOk a meg
felelő preovulatios ösztrogénszintet. Amennyíben 
az ösztrogénszint túl gyorsan emelkedik, a napi 
adag csökkentendő. Amint a megfelelő preovula
tios ösztrogénszintet elértük, a Humegon adagelá
sát beszüntetjük. Az ovulatiót 5000-10000 NE 
HCG (Pregnyl) adagolásával idézhetjOk elő. To
vábbi három SODO NE injektálására kerülhet sor a 
következő kilenc napon belül a corpus futeum 
elégtelenség elkerülésére. Polycystás ovarium
betegségben szenvedő nőknél a hypogonadotrop 
állapot GnRH agonista készítménnyel történő in
dukciója- menotrophin kezelés előtt- jobb terhes
ségi arányt eredményezhet, mint agonista előkeze
lés nélkül. 

El!enórz6tt hyperstimulatio mesterséges repro
dukciós programokban: Különböző stimulatiós sé
mák használatosak. A tOszónövekedés stimulatióját 
általában napi 75-300 NE menotrophin im. adagolá
sával lehet elérni vagy clomiphen citráttal vagy 
GnRH agenistával kombinálva. 

A tüszók érését az ösztrogénszint mérésével, 
ultrasonographiával és/vagy az ösztrogénaktivitás 
klinikai értékelésével állapítják meg. A tüszőrepe
dést 5000-10000 NE HCG (Pregnyl) beadásávalle
het előkészíteni. 

Adagolás férfiaknak: 
75 NE menotrophin im. naponta vagy heti 2-3 al

kalommal. Ezeket az injekciókat általában hetente 
2-3-szar 1000-2000 NE HCG-ve! kombinálják, a 
szOkséges LH hatás elérése érdekében. Ezt a keze
lést legalább 3 hónapig kell folytatni ahhoz, hogy a 
spermatogenesis bármilyen javulása várható le
gyen. Ezalatt a kezelés alatt a tesztoszteron-



helyettesítő terépiát fel kell függeszteni. Amennyi
ben a javulás bekövetkezik, ez a továbbiakban sok 
esetben fenntartható kizárólag HCG-vel is. 

Alkalmazás: Az oldászert a liofilezett anyagok
hoz adjuk és az így elkészített oldatot im. adjuk be. 
Az oldatot elkészítés után azonnal fel kell használni. 
• Mellékhatás 

Ritkán bőrkiütés. Nőbetegeken az avarum 
hyperstimulatiója (lásd Figyelmeztetést). 
e Figyelmeztetés 

Mielőtt a beteget a gonádok nem kielégitő endo
gén stimulatiójával kezeljük, vizsgálatot kell végez
ni, hogy a nemiszervek anatómiai rendellenességei 
vagy a nem ivarmirigy eredetű endocrinopathiák (pl. 
pajzsmirigy- vagy mellékvese rendellenesség, dia
betes) kizárhaták legyenek. A primer petefészek
elégtelenséget a gonadotropin-szintek meghatáro
zásával kell kizárni. 

Olyan terhességben, amely gonadotrop készít
ménnyel történt ovulatio-inductio után következik 
be, fennáll az abortus és az ikerterhesség kocká
zata. 

Nemkívánt hyperstimulatio: 
Nőbetegeknél a kezelés előtt határozzuk meg az 

ösztrogén szintet és a petefészek nagyságát, ha le
hetséges végezzünk ultrahangvizsgálatot, és eze
ket a kezelés alatt rendszeres időközönként ismétel
jük meg. Nagy adag esetén az ösztrogénszint túl 
gyorsan nőhet, pl. 2 vagy 3 egymást követő nap 
alatt több mint kétszeresére nő és fgy túl magas pre
ovulatiós értéket érhet el. Ha a nemkívánt hyper
stimulatio bekövetkezik (nem IVF/ET vagy GIFT-re 
való előkészítési terápia részeként}, a menotrophin
kezelést azonnal abba kell hagyni. HCG-t semmi 
esetre sem szabad adni, mert a humán LH-aktfv 
gonadotropin adagolása ebben a stádiumban a 
többszörös ovulation kívül ovárium hyperstimulatiós 
syndromát is előidézhet Ez a figyelmeztetés külö
nösen fontos polycystás ovarium-megbetegedés 
esetében. Az ovárium hyperstimulatiós syndroma 
súlyos formája életveszélyes lehet, amit nagyméretű 
ovariumcysták (repedésre hajlamosak), ascites, 
igen gyakran hydrothorax és esetenként throm
boemboliás tünetek jellemeznek. 

Túladagolás: A menotrophin akut toxicitása igen 
alacsony. Több mint egy napig tartó túl magas adag 
az ovárium hyperstimulatióját okozhatja (lásd 
Figyelmeztetést}. 

Eltartás: 2-25 °C között, fénytől védve. 
o Megjegyzés: + V Sz 
o Törzskönyvi szám: K- 1939 (75 NE injekció) 

K -1940 (150 NE injekció} 
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e Hatóanyag 
Az insulinum humanum rekombináns DNS tech-

nikával előállított human bioszintetikus inzulin. 
Humu/in R 40 NE/ml injekció 
Humu/in R 100 NE/ml patron 
40 NE/ml ill. 100 NE/ml insulinum humanum tisz-

ta, színtelen, steril, vizes oldatban. pH értéke 
6,6--8,0. 

Tartósítószerként m-krezolt tartalmaz. Rövid ha-
tástartamú inzulin. 

Humu/in N 40 NE/ml injekció 
Humu/in N 100 NE/mf patron 
40 NE/ml ill. 100 NE/ml insulinum humanum fe

hér színű, steril, vizes szuszpenzióban pH értéke 
6,9-7,5. 

Protamint és tatósítószerként m-krezolt és fenolt 
tartalmaz. Intermedier hatástartamú NPH (iso
phane) inzulin. 

Humu/in L 40 NE/mf injekció 
40 NE/ml insulinum humanum fehérszínű, steril, 

vizes szuszpenzióban. 
30% amorf és 70% kristályos human inzulin cink 

szuszpenziója). pH értéke 6,9-7,5. Tartósítószerként 
metil-p-hidroxi-benzoátot tartalmaz. Hosszú hatás
tartamú zink inzulin. 

Humu/in U 40 NE/ml injekció 
40 NE/ml insullnum humanum fehérszínű, steril. 

vizes szuszpenzióban (kristályos human inzulin cink 
szuszpenziója). pH értéke 6,9-7,5. Tartósítószerként 
metll-p-hidroxi-benzoátot tartalmaz. Ultrahosszú ha
tástartamú zink inzulin. 

Humu/in M 1 (10/90) 40 NE/ml injekció 
Humu/in M 1 (10190) 100 NE/ml patron 
40 NE/ml il!. 100 NE/ml insulinum humanum 

fehér szinű, steril. vizes szuszpenzióban. (10% víz
ben oldódó és 90% isophane inzulin). 

Protamint és tartósítószerként m-krezo!t és fenolt 
tartalmaz. 

Humu/in M2 (20180) 40 NE/m! injekció 
Humufin M2 (20/80) 1@0 NE/ml patron 
40 NE/ml ill. 100 NE/ml insulinum humanum 

fehér szinű, steril, vizes szuszpenzióban. (20% 
vízben oldódó és 80% isophane inzulin). 

Protamint és tartósítószerként m-krezolt és fenolt 
tartalmaz. 

Humu/in M3 (30!70) 40 NE/m! injekció 
Humu/in M3 {30/70 100 NE/ml patron 
40 NE/ml ill. 100 NE/ml insulinum humanum fe

hérszínű, steril, vizes szuszpenzióban. (30% vízben 
oldódó és 70% isophane inzulin). 

Protamint és tartósítószerként m-krezolt és fenolt 
tartalmaz. 

Humu/in M4 (40/60) 40 NE/ml injekció 
Humu/in M4 (40/60) 100 NE/ml patrJJn 
40 NE/ml ill. 100 NE/ml insulinum humanum fe

hérszínű, steril, vizes szuszpenzióban. (40% vízben 
oldódó és 60% isophane inzulin). 

Protamint és tartósftószerként m-krezolt és fenolt 
tartalmaz. 
e Javallat 

Inzulinfüggő diabetes mellitus. A human inzulin 
adása előnyös inzulinallergia, inzulin okozta llpo
dystrophia, inzulinrezisztencia, valamint labilis cu
korbetegség esetén. 
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A Humulin R alkalmazható cukorbetegek sebészi 
beavatkozásra való előkészítésekor, hyperglykaemiás 
comában, trauma vagy súlyos infekció esetén. 
e Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. 
e Adagolás 

A beteg szükséglete szerint. Kizárólag rendsze
res orvosi ellenőrzés mellett adható. Minden 
Humulin injekció adható sc. vagy im., azonban csak 
a HumuJin R injekció adható intravénásan. A sc. in
jekciót a beteg beadhatja magának a felkar, comb, 
far, vagy has bőrébe. Az injekció beadási helyét vá!
toztatni kell, lehetőleg egy hónapnál gyakrabban ne 
kerüljön sor kétszer ugyanazon helyre. Ügyelni kell, 
hogy a szúrás ne érjen véredényt Az injekció helyét 
nem szabad dörzsölni. 

A Humu!in patron kizárólag Becton-Dickinson 
tollinjekciós adagolóeszközzel használható. A fel
szivást és beadást az eszköz használati utasítását 
szigorúan követve kell elvégezni. (Célszerű a beteg
nek tartalék fecskendőt és Humulio ampullát magá
nál tartania arra az esetre, ha a toll vagy a patron 
megsérül vagy elvész). 

A human inzulin hatás alakulása az idő függvé
nyében. 

Hatás kezdet Hatástartam Maximális 
ideje (óra) hatás ideje 
(óra) (óra) 

Humulin R 0,5 5-7 -3 
Humulin N 1,0 18--20 2 - 8 
Humulin L 2.5 < 24 4 -16 
Humulin U 3,0 2D-24 6 -14 
Humulin M1 0,5 16--18 1,5- 9 
HumulinM2 0.5 14-16 -9 
HumulinM3 0.5 14-15 - 8,5 
Humulin M4 0,5 14-15 -8 

A fenti értékek az ampullás és patroncs kiszere
lésre egyaránt vonatkoznak. 

Kezelés egy készítménnyel 
A Humutin R önmagában is alkalmazható, napi 

többszöri injekció formájában. A Humulin N, L és U 
szintén alkalmazható önmagában napi 1-szer vagy 
2-szer. 

Kombinációs kezelés 
Bizonyos betegek esetében szükség lehet arra, 

hogy a HumuJin N, L vagy U kezdeti hatását 
Humulin R hozzáadásával fokozzák. 

Álliiti eredetű vagy más cégek által forgalomba 
hozott inzulinnal való együttes alkalmazásának ha
tása nem ismert és ezért nem javallt. 

Ke verékek 
A HumuJin M készitmények olyan előre elkészí

tett keverékek, amelyek megfelelnek a külön készit
ményekkel végzett kombinációs kezelésnek. Általá
ban naponta 2-szer kell beadni, a napi adag kéthar-



mad részét reggel, a többit este. Az egyszerre be
adott mennyiség maximum 50 NE lehet. 
e Mellékhatás 

Humán inzulinok adásakor az állati eredetű inzu
linok mellékhatásaként esetlegesen fellépő lipodys
trophia, inzulinrezisztenica és túlérzékenységi reak
ciók előfordulása minimális. Ha humulin allergia lép 
fel. azt azonnal kezelni kell. Az inzulinfajta megvál
toztatására és deszenzibilizációra is szükség lehet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Egyidejűleg alkalmazott hyperglycaemiás ha
tású gyógyszerek, pl. fogamzásgátlók, kor
tikoszteroidok, pajzsmirigy hormonok hatására az 
inzulinigény megnőhet. 

-Hypoglycaemiás hatású gyógyszerek pl. MAÖ 
gátlók, 13-blockolók az inzulin igényt csökkenthetik. 
• Figyelmeztetés 

A Humulin R injekció kivételével a Humulin ké
szítményeket nem szabad ív. alkalmazni. 

Más inzulin készftményekr61 való átál/ításkor a 
betegek egy részénél szükség lehet az adag 
csökkentésére és/vagy a gyorshatású és az inter
medier hatástartamú inzulin arányának megvál
toztatása válhat szükségessé, különösen akkor, ha 
a beteg nehezen beállítható és hypoglycaemiára 
hajlamos. Az adag csökkentésre sor kerülhet köz
vetlenOI az átállítás után, de végezhető fokozato
san, több hét alatt is. Az orvosnak és a beteQnek 
tisztában kell lennie azzal, hogy inzulinszOkséglet 
csökkenés eselén hypoglycaemia léphet fel. Ez a 
veszély minimális, ha a napi adag nem éri el a 40 
NE-t. A napi 100 NE-nél több inzulin! igénylő 

inzulinrezisztens betegek átátlftását kórházban 
kell végezni. 

Néhány betegben a human inzutinra való átélli
tás során hypoglycaemia lépett fel. A figyeimézte
tó jeleket kevésbé érzékelték, mint a korábbi inzu
linkészítményeknéL Fel kell hívni azon betegek fi
gyelmét, akiknek szénhidrátanyagcseréje jelentás 
mértékben javult (pl. intenzív inzulinterápia követ
keztében), hogy a fenyegető hypoglycaemia jelei 
részben vagy egészen megszünhetnek. A nem ke
zelt hyperglycaemiás vagy hypoglycaemiás reak
ciók eszméletvesztéshez, comához, esetleg halál
hoz vezetnek. 

Az inzulinigény megnőhet betegség, ill. emocio
nális zavarok következtében, valamint csökkenhet 
vese- és májbántalmak esetén. A:z inzulinadag mó
dosítására akkor is szükség lehet, ha a beteg inten
zív fizikai tevékenységet végez vagy megváltoztatja 
étrendjét 

Terhesség idején kizárólag szigorú orvosi elle
nőrzés mellett végezhető az inzulinkezelés, ezért a 
beteg figyeimét fel kell hívni arra, hogy tájékoztassa 
kezelőorvosát meglévő vagy tervezett terhességé
róL Az inzulinigény általában csökken a terhesség 
első harmadában és megnő a második és harmadik 
harmadban. A szoptató diabeteses betegek inzulín-

adagját és/vagy diétáját szükség esetén meg kel! 
változtatn i. 

Túladagolás 
A túladagolás hypoglycaemiát és járulékos tü

neteket pl. kedvetlenséget, zavarodottságot, fejfá
jást, szívdoboQást, izzadást és hányás! okozhat. 
Kezelése: per os adott szólócukor és cukor, továb
bá pihenés az enyhe hypoglycaemiás panaszokat 
megszOnteti. 

Súlyosabb hypoglycaemiában iv. vagy sc. glu
kagon! kell adni, a panaszok elmúltával pedig per 
os szénhidrát adandó. 

Ha a beteg comába kerül vagy ne·m reagál gluk
agonra, ív. 40%-os glukóz injekciót kell adni. 

Eltartás 
A Humulin készítményeket 2-8 °C között, hűtó

szekrényben kell tartani. Tilos fagyásnak, ill. közvet
len hőnek vagy napfénynek kitenni. 

Használatban lévő ampufla és patron e/tartása: 
Ha hűtőszekrényben való tárolás nem lehetsé

ges, a használatban lévő ampulla 25°C alatt, sza
bahőmérsékleten 1 hónapig tartható. 

Használatban lévő patron 15--25 °C között szo
bahómérsékleten (nem hűtőszekrényben) 21 napig, 
a Humulin R 28 napig, tartható. 

Reszuszpendálás céljából a Humulin N, L és U, 
valamint M1, M2, M3, és M4 ampullát a felhasználás 
előtt a két tenyér közölt kell görgetni. Kerülendő az 
erőteljes rázás, mert ettől a készítmény habzik, ami 
megnehezíti a pontos adagolás!. 

A Humulin N, M1, M2, M3 és M4 patront felhasz
nálás előtt a két tenyér között tízszer görgetve kel! 
felkeverni és tízszer 180 fokban elfordítani. A 
Becton-Dickinson tollba való behelyezés előtt meg 
kell vizsgálni, hogy a szuszpenzió egyenletes-e. Ha 
nem, meg kell ismételni a múveletet. 

A Humulin N és M készitmények reszusz
pendálás után egyenletesen homályos, tejes folya
dékok. Ha az inzulin a reszuszpendálás után a pat
ron alján marad, ha csomók úsznak benne vagy jég
szerú, szilárd fehér részecskék tapadnak a patron 
aljához vagy oldalfalához, a patront nem szabad fel
használni. 

Inzulin injekciók keverése: 
Először a rövidebb ideig ható inzulinfajtát kell a 

fecskendóbe felszívni, hogy az ampullát ne 
szannyezze be a hoszabb ideig ható injekció. Taná
csos összek!"verés után az injekciót azonnal be
fecskendezni. 

A HumuJin patronok használata kizárja a külön
bözó inzulinfajták összekeverését. A patronokat 
nem lehet újratölteni. 

Inzulinkezelésben részesülőknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos. 

Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976 sz. EO.M. rendelet szeríni kell meg
itélni. 
• Megjegyzés: +V, V Sz (patronos} 
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• Törzskönyvi szám: K - 1784 (Humulin R 40 
NE/ml); K- 1785 (Humulin N 40 NE/ml); K- 1786 
(Humulin L 40 NE/ml); K - 1787 (Humulin U 40 
NE/ml); K- 1788 (Humulin M1 (10/90) 40 NE/ml); K 
- 1789 (Humulin M2 (20/80) 40 NE/ml); K- 1790 
(Humulin M3 (30{70) 40 NE/ml); K- 1791 (Humulin 
M4 {40/60) 40 NE/ml); K - 1775 (Humulin R 100 
NE/ml patron); K - 1774 {Humulin N 100 NE/ml 
patron); K - 1776 (Humulin M1 (10/90) 100 NE/ml 
patron); K - 1777 (Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml 
patron): K - 1778 (Humulin M3 (30{70) 100 NE/ml 
patron); K- 1779 (Humulin M4 (40/60) 100 NE/ml 
patron) 

··f1vAl.ö.i>.NJnilil<cio(1 J'C.r~i1')puila :. 
1 x2ml) 

FIOlA 

A hialuronsav a glycosaminoglycan-csoportba 
tartozó természetes polimer, az extracelluláris sejt
közi állománynak fontos komponense, mely magas 
koncentrációban található a porcban és synovialis 
folyadékban. A Hyalgan aktív hatóanyaga a biológi
ai anyagból molekuláris filtrációval kinyer! natrium 
hialuronat jellegzetes frakciója. 

A porcos felületek degenerálódásával és a sy
noviális folyadék kóros elváltozásával járó Izületi 
gyulladásoknál a natrium hyaluronat intraarticufaris 
alkalmazása javítja az ízület funkcióját a synovialis 
folyadék összetételének normalizálásával és a szö
veti regenerálódás serkentéséveL 

A hialuronsav gyorsan ürül ki a plazmából és a 
májban metabolizálódik. A jelzett hialuronsavnak la
boratóriumi állatokon való intraarticularis alkalmazá
sa után a radioaktivitás maximuma a vérszintben kb. 
48 óra multán figyelhető meg. A radioaktív anyag 
legnagyobbrészt a vizelettel OrOI ki. A beadott adag
nak kb. 42%-a a beadási követően 24 óráig találha
tó meg a májban. 

A radioaktivitás a synoviában 2 órán belül, az 
ízületi porcban pedig 6 órán belül figyelhető meg. A 
synoviális folyadékban a hatóanyag 4-5 napig mu
tatható ki. 
e Hatóanyag 

20 mg natrium hyaluronicum (2 ml} ampullán
ként. 
e Javallat 

Traumás és degeneratív izületi betegségek. 
Adjuvánsként orthopaed sebészetben. 
e Ellenjavallat 

A gyógyszerrel szembeni egyéni túlérzékenység. 
e Adagolás 

Az ízület nagyságától és a betegség súlyos
ságától függ. Legfeljebb 2 ml (20 mg) injiciá-
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landó intraarticularisan heti 1 alkalommal 3-5 
héten keresztül. Egyidejűleg több ízület is kezel
heló. 
e Mellékhatás 

Általában jól tolerálható, de izületi duzzanat 
és/Vagy fájdalom az intraarticularis injiciálás után 
előfordulhat. Ezek a tOnetek átmenetisk és néhány 
óra múlva megszúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Az intraarticularis injiciálást aseptikus körűlmé
nyek közölt kell végezni, ügyelve arra, hogy az inji
ciálás környékén szöveti károsodás ne történjen. 

A készfirnény alkalmazása nem ellenjavallt ter
hesség vagy szoptatás alatt. 

T úladagolásbó/ adódó tüneteket eddig nem fi
gyeltek meg. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-30 °C között), 
az eredeti csomago!ásban. 
• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K-1972 

A Hyase streptococcus eredetű hialuronidáz en
zim, amely a hialuronsavat specifikusan bontja, ez
által csökkenti a viszkozitást, így a befecskendezett 
anyagok gyorsabban szfvódnak fel. 
e Hatóanyag 

1 porampulla liophilezett hyaluronidase 150 l~ E 
Oldószer: 2 ml aqua dest. pro inj. 

e Javallat 
A helyi érzéstelenítők hatásának gyorsítása és 

így nagy területek érzéstelenítése, oedema, exsu
datum és vérömleny felszivódásának elősegítése, 
folyadékpótlás céljából adott hypodermoclysis fel
szívódásának gyorsítása. 
e Ellenjavallat 

Nem alkalmazható rosszindulaló daganatokba, 
fertőzött területekre vagy azok közelébe, a szóródás 
veszélye miatt. A test más ép területein ilyenkor is 
alkalmazható. 
e Adagolás 

Áltálában egy ampulla alkalmazása elegendő. 
Nagyobb terület infiltrációjához, szemcsepp készí
téséhez vagy kötések nedvesítésére szolgáló oldat 
előállítására izotóniás nátrium-klorid oldattal 5-
szörösre hígítandó. 

A helyi érzéstelenítésre szolgáló oldathoz a 
Hyase-oldatot hozzákeverjOk. Ugyanígy járunk el az 
antibiotikumok esetében is. Hypodermoclysis eseté-



ben a bór alá olyan tűt szúrunk, amelyhez szorítóval 
zárt gumicsó útján infúziós palack csatlakozik. A gu
micsövet a szorító alatt fertótlenítjük, és vékony tűvel 
ellátott fecskendő segítségével befecskendezzük a 
Hyase-oldatot. A csóvet záró szorítót megnyitva meg
indítjuk az infúziót. Egy ampulla Hyase 1000 ml iÍlfú
ziós oldat felszívódásának gyorsítására elegendő. 

HossZabb, kúraszerű adagoláskor úgy járunk el, 
hogy az anyagat naponként vagy kétnaponként a 
test különbözó helyeire im. vagy sc. fecskendezzük. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyattadása tilos: 
- infúzióban C-vitaminnal {gátolja a Hyase hatá

sát), 
- heparinnal (gátolja a Hyase hatását), 
- morfin, nátrium-szalicilát, kortizon és ACTH 

nagy adagjaival {gátolják a Hyase hatását). 
• Figyelmeztetés 

Az oldatot egy órán belül fel kell használni, mert 
hatékonysága még 2-10 OC közötti hőmérsékleten 
is gyorsan csökken. 

Eltartás: hűtőszekrényben + 2 és + 1 O °C között, 
száraz, sötét helyen. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3293 

H'(oFió-JioFíest)l'l;'lli(lQB~QM'';, .• ; ;·. 
l·•··.·· .•. injeí<cio•(1 x 1 ció;m!J..::i'x'2i111). • 

oR<j;ö,NÜN.···>·········••• .· ,Jij-2~oa:~~i"!~()~ 
Hydro-Adreson beadása után a hidrokortizon

nátrium gyorsan hidrokortizonná, a természetes 
adrenekortikális hormonná alakul. Ennek plazma fe
lezési ideje kb. 90 perc, biológiai felezési ideje 8-12 
óra. A hidrokortizonnak glükokortikoid tulajdonságai 
mellett mineralokortikoid aktivitása is van. A Hydro
Adreson Aquosum az injekciós hidrokortizon keze
lés minden formájában alkalmazható. Mivel a készít
mény számos infúziós oldattal kompatibilis (lásd 
alább) intenzív terápiában és sürgősségi betegellá
tásban is alkalmazható. 
e Hatóanyag 

100 mg hydrocortisonum (natrium suecinicum 
formájában) szárazampullánként 
o Javallat 

Substitutios terápia (elsősorban elégtelen máj
működés esetén, amikor a kortizon-hidrokortizon 
átalakulás lelassul): primer és secunder mef
lékveseelégtelenség és adrenogenitális syndroma 
esetén. 

/v., amikor gyors glükokortikoid hatás szük
séges: 

Shockállapot (általában epinefrinnel kombinál
va); status asthmaticus, súlyos allergiás anaphyla
xiás tünetek; apoplexia, thyreotoxikus crisis, coma 

hepaticum, mel!ékvesekéreg akut elégtelensége 
{pl. Addison-crisis, kortikaid terápia után, hypophy
sectomia után). 

Sc. vagy im., amikor az orális glükokortikoid te~ 
rápia nem oldható meg, vagy nem kívánatos, elsó
sorban eszméletvesztés, narcosis alatt, gastroin· 
testinalis zavarok (p!. hányás esetén). 

Lokálisan: bursitis (intrabursalisan); tendovagini~ 
tis, stiloiditis radii, epicondylitis humeri, periarthritis 
humeroscapu!aris, ín- és izomhyperextensio, izom
szakadás, Dupuytren-kontraktúrák, keleidok (az 
érintett területet infiltrálni). 

Szemészet: Súlyos akut és krónikus al!ergiás 
gyul!adásos folyamatok. Allergiás conjunctivitis, iri
tis, iridocyc!itis, chorioiditis, neuritis u. optici, 
opthalmia sympatica, valamint a szemsebészetben, 
szemsérülésnéL hegképződés megakadályozásá· 
ra, postoperativ ellátásban {subconjunctivalisan, 
retrobulbarisan vagy szisztémásan). 
• Ellenjavallat 

Szisztémás kezelés esetén: gyomor· és nyom· 
bélfekély, szisztémás gombafertőzések, bizonyos 
vírusfertőzések, glaucoma, glükokorticoidok iránti 
túlérzékenység, vakcináció időtartama. 

Helyi kezelés: az érintett terület fertózése {pl. 
gonorrhea vagy tuberculosis által okozott septikus 
arthritis}, bacteraemia és szisztémás gombafertó
zés, fzületi instabilitás, g!ükokortikoidok iránti túlér
zékenység. 

Életveszélyes állapotban történő alkalmazásá
nak ellenjavallata nincs. 

Terhesség és szoptatás ideje alatt t6rténó biz
tonságos adagolására nem ál! rendelkezésre ele~ 
gendó adat. Állatkisérietekben a magzatokon káros 
hatások jelei mutatkoztak. 

Azok a csecsemők, akiknek az édesanyja a ter
hesség idején nagyobb mennyiségú glükokor
til-midot kapott, metlékvesekéreg elégtelenség gya
núja miatt gondos megfigyelésre szorulnak. 

A glükokortikoidok az anyatejben kis mennyi
ségben megjelennek, de csecsemőnek okozott ká
ros hatás nem ismert. 
• Adagolás 

Substitutios terápia esetén (felnőtt és serdü
lőkorban) im. vagy iv. 100-500 mg, 2-6 óránként 
ismételve a beteg állapotától és válaszkészségé
tól függóen. A kezdő ív. dózis beadási ideje a dó
zis függvénye: 100 mg dózist 30 sec, 500 mg 
vagy ennél nagyobb adagot 1 O perc alatt kell be
adni. 
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A fenntartó dózis (amennyiben szükséges) nem 
lehet kevesebb napi 25 mg-nál. 

Gyermekadagok: Mellékvesekéreg elégtelen
ség esetén O, 186-ű,28 mg/ttkg vagy 10-12 mg/test
felület m2 naponta három részre osztva. 

Egyéb kórképekben általában a glükokor· 
tikoidok adagolása a betegség súlyosságától és 
a beteg állapotától függ. Bizonyos körűlmények 

között, pl. stressz esetén vagy a klinikai kép vál
tozásánál az adag felemelése válhat szükséges
sé. Ha pár napon belül nem észlelhető kedvező 
változás a glükokortikoid kezelés folytatása nem 
kívánatos. 

Szisztémás kezelés esetén rendszerint napi 25 
mg elegendő. Mihelyt a tünetek enyhülnek, szaros 
ellenőrzés mellett az adagot csökkenteni kell a lehe
tő legalacsonyabb szintre, illetve el kell hagyni. En
nek módja: orális g!ükokortikoidból naponta korán 
reggel egy dózist kell bevenni, majd másodnapon
kénti adagolásra áttérni. 

Akut életveszély eset én (pl. súlyos asthma, ana
phylaxia) nagyobb. iv. adagra van szükség. 

Helyi kezelés esetén egy 25 mg--os injekció 
rendszerint elégséges, illetve ha szükséges ismétel~ 
he tó. 

Colitís u!cerosa esetén rectalisan 25 mg, 120 ml 
fiziológiás só-o!dattal hígítva. 

Alkalmazás: A liofilezett anyaghoz hozzáadott 
oldószerrel elkészített oldat iv., im., sc. valamint 
helyileg továbbá végbélben klizma formájában is 
adható. Mivel a készítmény tartósítőszert nem tar
talmaz, elkészítés után mielóbbi felhasználása 
ajánlott. Maximum 12 órán át tárolható 2-8 °C, 
aszeptikus körülmények között. Nagy adagokat iv. 
injekcióban lassan, több percen keresztül kell be
adni. Az ízületbe az injekciót szigorúan aseptikus 
körűlmények között kell beadni, mivel a glükokor
tikoidok csökkentik a fertőzéssel szembeni ellenál
lást. 

A Hydro-Adreson Aquosum 24 órán át nem ve
szít hatásosságából (szobahőmérsékleten, nappali 
fényben) ha a következO infúziós oldatokkal hígítjuk: 

0,9%-os nátrium klorid, 5%-os glukóz, 5%-os 
szorbit, Rioger oldat. 

Ezen infúziók alkalmazása esetén a készítmény 
közvetl~mül_ az infúziós oldatba is fecskendezhető 
anélkül, hogy kicsapódást okozna. 
• Mellékhatás 

-Tartós szisztémás terápiával kapcsolatos mel
lékhatások rövid idejű nagy dózisú adagolás esetén 
nem várhatók. Gyomor- és nyombélfekély esetleges 
perforációja és vérzése azonban esetenként előfor
dulhat. 

-Tartós glükokortikoid terápia mellékhatásai: 
Endocrin- és anyagcsere zavarok: Cushingoid 

syndroma, hirsutismus, menstruációs rendellenes
ségek, korai epiphysis záródás, secunder adreno
corticalis és pituitáris válaszképtelenség, csökkent 
glükóz tolerancia, negativ nitrogén- és kalci
umegyensúly 

Folyadék és elektrolit zavarok: nátrium- és folya
dék·retentio, magas vérnyomás, káliumvesztés, 
hypokalaemiás alkalosis. 

Izom-, csont hatások: myopathia, hasi dysten
sio, osteoporosis, a comb és a felkar fejének asep
tikus nekrózisa. 

Gastrointestinalis hatások: gyomor- és nyombé!· 
fekély, perforáció és vérzés. 

Dermatofógiai hatások: sebgyógyulás zavara, 
bőratrophia, striák, petechiák és echymosisok, zú
zódások, arcra lokalizált erythema, fokozott izzadás, 
a ene. 

Idegrendszeri hatások: Psychés zavarok (az eu
phoriától a psychosis tényleges manifesztációjáig), 
convulsiok, gyerekeknél pseudotúmoY- ·cerebri 
(benignus intracraniális nyomásfokozódás) hányás
sal és papillaoedemával. 

Szemészeli hatások: glaucoma, emelkedett 
szembelnyomás, hátsó subcapsu!aris cataracta. 

lmmunsuppressiv hatások: fertőzésekre való fo~ 
kezottabb hajlam, az oltásokra és bórtesztekre való 
csökkent válaszadási képesség. 

-Túlérzékenységi reakciók esetenkénti megjele
nése. 

- Helyi me!lékhatások: postinjekciós duzzanat 
és az izületek Charcot arthropathiára emlékeztető 
fájdalmatlan izületi destrukciója, főleg ismételt 
intraarticuláris injekció után. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A g!Okokortikoidok és a következő gyógyszerek 
illetve hatóanyagók együttes alkalmazása klinikailag 
jelentás kölcsönhatásokat okozhat 

- diureticumok és/vagy szívglikozidok (a káli
umvesztés fokozódhat, amely a szfvglikozidokat 
szedő betegeket veszélyezteti, ugyanis a hypo
kalaemia növeli ezen gyógyszerek toxicitását); 

- antidiabeticumok (a glükokortikoidok csökken
tik a glukóz toleranciát, így megnövekedhet az 
antidiabeticumok szükséglete); 

- nem-szteraid gyulladáscsökkentök (a gastroin· 
testinalis ulcusok megjelenése és/vagy súlyossága 
megnövekedhet); 

- orails anticoagulánsok (a glükokortikoidok mó
dosíthatják a szükséges mennyiséget); 

-aktív vakcinát (a glükokortikoidok csökkentik a 
szervezet immunválaszát különös figyelemmel kell 
lenni élő vakcina esetén). 

A glűkokortikoidok hatékonyságát csökkentik a 
májenzimek hatását fokozó gyógyszerek, (mint 
rifampicin, efedrin, barbiturátok, fenitein és primi
don) együttes alkalmazás esetén. 
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Ha hosszabb távú glükokortikoid kezelés mellett 
szalicilátokat alkalmazunk, a glükokortikoid adag 
csökkentésénél legyünk óvatosak, mert ilyen eset
ben szalicilát intoxikációról számoltak be. 
e Figyelmeztetés 

- A következő betegségek bármelyikében szen
vedó betegek fokozott megfigyelésre szaru/nak: la
tens vagy manifest szívelégtelenség, vesemúködési 
zavarok, magas vérnyomás, vagy migrain, (mivel a 
glükokortikoidok folyadék retenciót okoznak}; osteo
porosis, {mivel a glükokortikoidok negatív hatást fej
tenek ki a Ca-egyensúlyra); a kórelőzményben el
mebetegség); latens tuberculosis, (mivel a glükoko-



rtlkoidok reaktivációt okozhatnak); bizonyos parazi
ta-fertőzések, elsősorban amoebiasis; növekedés
ben való visszamaradás; (mivel a glükokortikoidok 
huzamos adagolás esetén meggyorsíthatják az epi
physis záródást). 

-A glükokortikoid terápia nem specifikus, elfed
heti a betegség tüneteit és jeleit valamint csökkenti 
a betegségekkel szembeni ellenállást. Szükség 
esetén, pl. tuberculosis és a szem virusos és gom
bás fertőzései esetén a glükokortikoid kezelést 
megfelelő antimicrobás kezeléssei kell kiegészíteni. 

- Hosszútávú glükokortikoid kezelésben része
sülő betegek rendszeres szemészeti ellenőrzést 

igényelnek (szemnyomás emelkedés és posterior 
subcapsuláris cataracta veszélye miatt). 

- Ta.rtós glükokortikoid kezelésben részesülő 
betegek cukorháztartását rendszeresen ellenóriz
ni kell. 

- Stresszt okozó helyzetek előtt alatt és közben 
a rendszeresen glükokortikoiddal kezelt betegeknél 
szükség lehet az adag növelésére, illetve azoknál 
akik az előző években részesültek glükokortikoid 
kezelésben, a terápia újra kezdésére. 

- A hosszútávú kezelés befejezését az adag fo
kozatos csökkentésével kell elérni, szigorú oNosi 
felügyelet mellett, mivel a gyors megvonás a beteg
ség akut fellángolását illetve akut mellékvesekéreg 
elégtelenséget eredményezhet. 

- A glükokortikoidok helyi felhasználása esetén 
szisztémás hatással számolni kell. 

- A glükokortikoidok parenterális beadását kö
vetően megfigyeltek súlyos allergiás reakciót, mint 
pl. glottisoedema, bronchospasmus, kOlönösen a 
már korábban allergiában szenvedó betegek eseté
ben. Ilyen allergiás reakciónál a következők ajánlha
tók: O, 1-0,5 mg adrenalin (epinefrin) azonnal iv. las
san beadva, ív. aminofillin és mesterséges lélegez
tetés. 

- A kortikoszteroidok használata hatással lehet 
bizonyos laboratóriumi vizsgálatok eredményeire. 

Túladagolás 
Állatkísérletekben a hidrokortizon akut toxicitása 

nagyon csekély. Akut parenterális túladagolás tüne
tei nem ismeretesek. 

Eltartás: szobahómérsékfeten. (lásd Alkalma
zást is). 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1172 

Központi támadáspontú félszintetikus köhögés
csillapító, amit a kodein C7-C8 kötésének telítésével 
nyernek. 
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Ez a szerkezetváltoztatás növeli a vegyület kö
högéscsillapító és ana!getikus hatását. 
e Hatóanyag 

1 O mg dihydrocodeinium hydrogentartaricum 
tabletténként 
e Javallat 

Köhögéscsillapítás, fájdalomcsillapítás. 
• Ellenjavallat · 

Súlyos obstructív légzészavar, olyan kóros álla
potok, melyekben a légzőközpont deprimált, 
krónikus obstipatio. 
• Adagolás 

Felnőttek napi adagja: 3-szor 1-2 tabletta. 
Gyermekek napi adagja: 1-6 évesnek 1-3-szor 

lA-% tabletta. 7-14 évesnek 1~3-szor %-1 tabletta. 
• Mellékhatás 

Hányinger, émelygés, hányás, szédülés, pylorus 
spasmus. 
e Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 3 éves kor alatt csak kivételesen 
indokolt esetben adható. 

Hozzászokás leh8tósége miatt orvosi ellenőrzés 
mellett adandó. Hosszantartó adagolás megszakf~ 
tása után elvonási tünetek· (izgatottság, álmatlan
ság) léphetnek fel. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartalma alatt 
tilos szeszes italt fogyasztani. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesit
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 1596 

A glükokortikoidokra jellemzóen gyulladás
csökkentő, antiallergiás hatású. A gyulladásos re
akciókat a prosztaglandin szintézis gátlása, vala
mint a gyulladás esetében a lizoszómákból történő 
citatoxikus enzimfelszabadulás megakadályozá
sén keresztül gátolja. Antihisztamin hatással is ren
delkezik. 
o Hatóanyag 

50 mg, illetve 125 mg hydrocortisonum (5 g) fe
mosható kenócsben. {A 20 g-os tubus négyszeres 
mennyiséget tartalmaz.) 
e Javallat 

Ekzema különféle formái, akut és krónikus der-

matitisek, erythroderma, gyermekkori atopia bőrtü
netei, pruritus senilis, pruritus ani et vulvae, fejbór 
seborrhoeás ekzemája. 
e Adagolás 

A beteg bórfelületet a kenőccsel naponta 2-3-
szar vékonyan beken jük. 
e Mellékhatás 

Nagy bórfelületen alkalmazva felszfvódhat. és 
általános hatást fejthet ki. Azonos felületen tartósan 
alkalmazva - különösen gyermekeken - atrophiát 
okozhat. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3093 (1% kenőcs) 

Tsz: 3094 (2,5% kenőcs) 

HYDH'?C()~"[I.~(}~·~ikrol\ri~t~ly~$ 
l lnjekció (1 ~ 5. ml):i ' ' . . . . . 

RICHTER .. · .·.:·:· .··, •· •:)\fc k~d:8i);i~~ő~' 

Gyulladáscsökkentó, antirheumatikus hatása a 
prosztaglandin szintézis gátlásán, valamint a gyulla
dáskor a liszoszomákból történő citatoxikus enzim
felszabadulás megakadályozásán keresztül éNé
nyesül. A hidrokortizon-acetát lassúbb felszívódása 
elhúzódó hatást biztosít. 
e Hatóanyag 

125 mg hydrocortisonum aceticum microcrystal
licum, 25 mg lidecainium chloratum, 5 ml vizes 
szuszpenzióban. Segédanyagok: propil-p-hidro
xibenzoát, metil-p-hidr'oxibenzonát, n,n-dimetil
acetamid. 
e Javallat 

Osteoarthritis, különféle {térd-, könyök-, csípő-) 
monarthrosisok, rheumás és egyéb eredetű arthri
tisek (tbc-és és gonorrhoeás arthritisek kivételé
vel). Asthma bronchiale. Bronchitis obstructiva. 
Peri-arthritis humeroscapularis, bursitis, epy
condilitis, tendovaginitis, contracturák. Ancyloticus 
izületek műtétje előtt, továbbá általános kor
tikaidterápia lokális kiegészítése. Synovitis tuber
eutasa (szisztematikus általános tuberculostaticus 
kezelés metlett). 
e Ellenjavallat 

Vakcináció időtartama. Ulcus veniriculi et duo
deni. Osteoporosis. Cushing-kór. Thomboemboliás 
hajlam. Veseelégtelenség. Súlyos hypertonia. 
Herpes simplex. Varicella. Aktív tbc. Terhességben, 
kOlönösen az első harmadban a glükokortikoidok 
adása relatíve ellenjavallt (Károsíthatja a magzatot, 
ezért mérlegelni kell a terápia várható előnyét és 
hátrányát.) 

Segédanyagok iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Felnőtteknek egyszeri adagja: az ízület nagysá-

gától és a betegség súlyosságától függően 5-25 
mg intra- és períarticulárísan. 

fm. alkalmazva: 125--250 mg naponta, mélyen a 
gluteusba. 

LégzószeNi megbetegedésekben 3 napig, 
rheumatoid esetekben 5-6 napon át :ehet adagolni. 

Gyermekek egyszeri adagja: 3 hónaptól 1 éves 
korig 25 mg {1 ml), 2-6 éves korig 25-50 mg (1-2 
ml), 7-14 éves korig 50-75 mg (2-3 m!J-periarti
cufárisan (a kis ízületekbe kevesebbet). 

A hatás 6-24 órán belüllép fel és napokig, eset
leg hetekig tart. Ha az anamnézisben psychosis 
szerepel, nagyobb adagok adagolása körültekintést 
igényel. 
e Mellékhatás 

Arthralgia, szteroidarthropathia. Csökkent ellen
állás fertőzésekkel szemben, hypertonia, glycos
uria, hypokalaemia, negatív N-mérleg (kataboliz
mus), mellékvesekéreg-kimerülés, osteoporosis. 
Hyperaciditas, ulceratio. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerűlendó: 
- barbiturátokkal Addison-kóros betegnek (cri

sishez vezethet). 
Óvatosan adható: 
-orális antidiabeticumokkal (hypoglykaemia ve

szélye); 
- anticoagulansokkal (anticoagulans hatás nö

vekedése); 
- szalicilátokkal (csökkenhet a plazma szalicilát 

koncentrációja, a mallékhatások összegzódhetnek, 
pl. occult vérzés); 

- barbiturátokkal (csökkenhet a kortikoszteroid 
hatás): 

- diureticumokkal (fokozott hypokalaemia). 
e Figyelmeztetés 

Látens tbc-ben csak tuberculostaticumokkal 
együtt adható. Diabetes mellitusban csak abszolút 
indikációban vagy feltételezett inzulinrezisztencia 
kivédésére adjuk. Fertőző betegségekben csak 
óvatosan, specifikus kemo- ill. antibiotikus terápia 
mellett alkalmazható. Hosszantartó kezeléskor az 
esetleges hypokalaemia kivédésére feltétlenül szük
séges kálium adása. A katabolizmus és az osteo
porosis veszélyének csökkentésére esetleg egyide
jú anabalicum adása szükséges. 

A kúra során rendszeres vérnyomásmérés, vize
let- és székletvizsgálat kívánatos. Fokozatosan 
csökkenő adagokkal kell a kezelést befejezni, utána 
ACTH adása is mérlegelendó (bőrpróba). 
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Orális antidiabeticumok, vatamint anticoagu
lansok adagját célszerű újra beállitani a kor
tikoszteroidterápia alatt. Diureticumokkal együtt 
adva fokozottan figyelemmel kell kisérni a szerve
zet elektrolitháztartását (káliumsó pótlása). Szali
cilátok egyidejű adásakor, ha csökkentjük a kor
tikoszteroid adagot, a szalicilát adagjának egy-



idejű csökkentésére is szükség lehet (a kisebb 
adag szteroid kevésbé csökkenti a vér szalicilát 
szintjét). 

Az üveget használat előtt alaposan fel kell rázni! 
Eltartás: szobahömérsékleten, fénytól védve. 

e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3092 

HY~ROXöCöBA~o/Í!tl'ióOiiQ··· 
injekció•(1 x 1 ml) · · · 

PHAliMAGÍST 

Közvetlenül vagy közvetve számos anyagcse
re-folyamatban játszik fontos szerepet. Így szüksé
ges a növekedéshez, haemopoesishez, a myelin
hüvely épségéhez. A nuk!einsav-anyagcseréhez, a 
sejtek növekedéséhez és szaporodásához elen
gedhetetlen. 

A 8 12-vitamin részt vesz az elágazó szénláncú 
zsírsavak szintézisében; ennek révén befolyásolja a 
szénhidrát anyagcserét is. 
• Hatóanyag 

100 )lg hydroxocoba!aminum {1 m!) ampullán
ként. 
• Javallat 

A 8 12-vitamin-hiány esetén az alább felsorolt 
esetekben: anaemia perniciosa, parciális vagy totá
lis gastrectomia utáni állapot, Diphyllobothrium 
latum infestatio, az i!eum egyes betegségei (diver
ticulosis, ileitis regionalis), és egyes sebészeti be
avatkozások után (anastomosisok, fistulák, stric
turák, tasakok), amelyek a 8 12-vitamin felszívódási 
zavarát idézi elő a bélnyálkahártya károsítása és a 
vastagbél-mikroorganizmusoknak a vékonybélben 
való elszaporodása folytán, továbbá az igen ritkán 
előforduló congenitalis intrinsic faktor hiánya, con
genitalis szeleklív 8 12-vitamin malabsorptio, 
transcobalamin ll-hiány. Öröklődő metilmalonil
aciduria. 
• Adagolás 

Altalában naponta 1-2 amp. im. egy-két héten 
keresztül. (Ezzel az adaggal normalizálható a vér
kép, megszüntethetők a még reverzibilis idegrend
szeri elváltozások és megfelelő tartalék is képezhe
tő). Ezután át lehettémi a fenntartó kezelésre, amely 
havonta 1-2 amp. im. élethossziglan, kivéve az 
alábbi indikációkat 

Diphylfobothrium !atum infestatio esetén az 
eredményes féregúzést követően és megfelelő 8 12-

vitamin tartalék kialakítása után (naponta 1-2 amp. 
im. egy-két héten át) a substitutic abbahagyha!ó. 

Táplákozási eredetű 8 12-vitamin ~-hiányban (ez 
főleg vegetáriánusokon fordul elő- nagyon ritkán) a 
hiány megszüntetése után napi 5-10)1g 8 12-vitamin-
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tartalmú per os készitmények adásával a hiány új
bóli kialakulása megelózhetó. 
e Mellékhatás 

Allergiás ill. anaphylaxiás reakció. 
• Figyelmeztetés 

Kombinált hiányállapotban (fólsavhiány, vashi
ány) a B12vi!aminon kívül a tóbbi hiányzó anyagat is 
pótolni kell. A cso.ntveló válaszreakCióját idült {első
sorban húgyúti) fertőzések, malignomák, alkohol 
abusus és egyes gyógyszerek (pL chlorampheniko!) 
gyengílhetik. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytől védve. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3275 

A klortalidon szerkezetében ugyan kissé külön
bözik, de hatását tekintve a thiazidok közé sorolha
tó. A thiazidok a Henie-kacs felszálló szárának cor
ticalis segmentjében és a distalis vesetubulusokban 
gátolják a nátrium-reabszorpciót, nem befolyásolják 
azonban a vese medulláris szakaszán, ezért az oz
motikus gradiens! és a vese koncentrálóképességél 
nem érintik. A thiazidok így a csúcshatású 
diureticumoknál jóval kevésbé fokozzák a nátrium
és a vízkiválasztást a filtrált Na+ 3--5%-a ürül ki. Je
lentős mértékű K+ vesztést hoznak létre, ami króni
kus adás mellett csökken. Más diureticumoktól e!té
róen a kálcium reabszorpcióját növelik. Vérnyomás
csökkentő hatásuknak pontos mechanizmusa isme
retlen, talán az érfal noradrenalin iránti érzékenysé
gét csökkentik, a normális tensiet nem befolyásol
ják. Diabetagének és a húgysav, a koleszterin, vala
mint a trigliceridek szintjét is emelik a plazmában. 
• Hatóanyag 

25 mg, illetve, 50 mg chlorthalidonum tablettán
ként 
e Javallat 

Különböző eredetű (cardialis, renalis stb.) 
oedemás állapotok, enyhe és középsúlyos hyperto
nia (enyhébb esetekben önmagában is vagy más 
antihypertensivurnakkal kombinálva). 
e Ellenjavallat 

Súlyos vese- és májelégtelenség, a gyógyszer 
és egyéb szulfonamidok iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Egyéni megítélést és gondos orvosi ellenőrzést 
igényel. A napi adagot célszerű reggel, étkezés 
közben bevenni. 

Felnőttek kezdeti napi adagja oedemában 
100-200 mg. Kivételes esetekben, az oedema 
gyors megszüntetése érdekében 300-400 mg is ad-

ható. A kívánt terápiás hatás elérése után át kell tér
ni a fenntartó adagra, amely általában 25--50 mg na
ponta vagy 3-szar 50-100 mg hetente. 

Hypertensio kezelésére a betegség enyhébb 
formáiban a kezdő napi adag 25--50 mg. A fenntar
tó adag naponta 25 mg vagy hetente 3-szar 50 mg. 
A vérnyomás· elégtelen csökkerlése esetén más 
antihypertensivummal (pl. {3-receptor~blockolóval) 
ajánlatos kombinálni. Ennek során többnyire lehetó
vé válik az alkalmazott gyógyszerek adagjainak 
csökkentése. 

Gyermekek kezdő adagja 1-5 éves korban napi 
25 mg, fenntartó adag hetente 3-szar 25 mg, 6 éves 
kortól a kezdő adag napi 25-50 mg, fenntartó adag~ 
ja naponta vagy másodnaponta 25 mg. 
• Mellékhatás 

Enyhe szédülés, adynamia, fáradtságérzés, el
sősorban a kezelés elején. Ezek a panaszok több
nyire spontán vagy az adagok átmeneti csökkenté
sére megszűnnek. Gastrointestinalis panaszok fő
ként akkor jelentkeznek, ha a gyógyszert éhgyomor
ra veszik be. Ritkán izomgörcs, paraesthesia, ortho
statikus hypotensio, szomjúságérzés, sz!vrit~ 

muszavarok, látászavar, chalestetikus icterus, aller
giás bórtünetek, fényérzékenység, necrotizáló vas
culitis, leucocytopenia, thrombocytopenia, aplas
tikus anaemia. Allergiás tünetek jelentkezésekor a 
kezelést abba kell hagyni. Tartós alkalmazás eselén 
előfordulhat az elektrolit- és folyadékegyensúly za
vara. elsősorban hypokalaemia, továbbá okozhat 
hypercalcaemiát, hyperurikaemiát, szénhidrát
anyagcsere-zavarokat. Rejtett cukorbetegséget, lá
tens köszvény! manifesztálhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülend6: 
- lítiumsókkal (a Li-szint toxikusig emelkedhet). 
óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentökkel (hatásukat fokozhat

ja, adagjuk módosítására lehet szükség); 
szívglikozidokkal (toxicitásuk hypoka-

laemiában fokozódik); 
- orális antidiabeticumokkal (hatásukat csök

kentheti, hyperglicaemia veszélye); 
- kortikoszteroidokkal (a K+~vesztés fokozódik), 
- nem depolarizáló izomrelaxánsokkal (hatásu-

kat fokozhatja). 
• Figyelmeztetés 

Tartós kezelés esetén a szérumelektrolitok rend
szeresen ellenórizendók, különösen a leginkább ve~ 
szélyezletett szív- és májbetegeké, ill. erős hányás 
esetén vagy ha a szájszárazság, gyengeség, letar
gia, álmosság, izomfájdalom vagy -görcs, hypoten
sio, oliguria, tachycardia, gyomor- és bélpanaszok 
jelentkeznek. Káliumban gazdag étrend (gyümölcs, 
főzelék) javasolt, és szükség lehet- különösen káli
umhiány jelei, fokozott káliumvesztés vagy egyidejű 
digitális-, ill. kortikoszteroidkezelés esetén - rend
szeres gyógyszeres K+-pótlásra. 
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Beszúkült vesemúkódés esetén a kreatinin 
elearancet is ellenőrizni kell. 

Vesebetegségekben fokozhatja az azotaemiát 
és kumuláfódhat, ilyenkor, továbbá ha oliguria lép 
fel, adását abba kell hagyni. 

Májbetegeknek óvatosan kel! adni, mivel az 
elektrolitegyensúly, ill. szérum ammónia-szint meg
változása májcornál idézhet eló. 

Súlyos cerebra/is és coronaria sc/erosis~.esetén 
adása fokozott óvatosságet igényel. 

Terheseknek csak indokolt esetben, a kezelés 
hasznának és kockázatának gondos mérlegelésé
vel adható, mivel csökkenti a plazmatérfogatot, az 
uteroplacentáris vérellátást, és átjut a placentán. 
úgy fennáll a foetalis, if!. neanatalis sárgaság, 
thrombocytopenia és egyéb károsftó hatás veszé
lye. Átjut az anyatejbe, ha szedése feltétlenül szük
séges, a szoptatást abba kell hagyni. 

Tartós adásakor manifest és tatens diabetesben 
a szénhidrát anyagcserét rendszeresen ellenőrizni 
kell, szükség lehet az inzulinadag növelésére. Foko
zott figyelemmel kell kísérni a beteget húgysav
anyagcsere zavara esetén is. 

Orthostatikus hypotensiet okozó hatását az alko
hol, barbiturátok, diazepam fokozhatják. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Eltartás: szobahómérsékleten, légmentesen tá
rolva. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3655 (25 mg) 

Tsz.: 3572 (50 mg) 

Kombinált fájdalomcsillapító; mely lázcsillapító 
hatással is rendelkezik. 
e Hatóanyag 

600 mg aminophenazonum, 200 mg phenobar
bitalum, 50 mg coffeinum, 0,4 mg hyoscyaminium 
bromatum, O, 1 mg scopolaminium bromatum vég
bélkúponként 
G Javallat 

Erős fájdalmak csillapítására. 
• Ellenjavallat 

Barbiturátok és pirazolonszármazékok iránti túl
érzékenység, glaucoma, prostatahypertrophia, 
hepatikus porphiria, súlyos máh vagy veseelégte
lenség, a gyomor-bélrendszer stenosisai, mega
colon, tachyarrhythmia. 
e Adagolás 

Feln6tteknek naponta 1-2 kúp. 



e Mellékhatás 
Száj- és torokszárazság, accomodatios zavar, 

mydriasis, szemnyomás-fokozódás, vizeletürftési 
nehézség, obstipatio, tachycardia, enyhe kábult
ság, álmosság, szédülés, ritkán izgatottság, émely
gés, hányinger, allergiás bőrreakciók, leukopenia, 
igen ritkán agranulocytosis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttildása kerüfend6: 
- daxiciklinnel és griseofulvinnal (metabolizmu

sukal gyorsítja, hatásukat csökkenti). 
óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depressánsokkal, fő

ként barbituráttartalmú gyógyszerekkel és Sartannal 
(hatásfokozódás): 

- kumarinszármazékokkal (az anticoaguláns ha
tás csbkken); 

- anticholinergikumokkal, triciklikus antidep
ressánsokkal (az anticholinerg hatás fokozódik), 

- szteroidokkal és ösztrogénekkel {hatásukat 
csökkenti). 
e Figyelmeztetés 

A ritkán előforduló agranulocytosis veszélye mi
alt tartós alkalmazása csak a fehérvérsejtszám 
rendszeres ellenőzésével történhet. Hozzászokás! 
okozhat (a fanobarbitál tartalom miatt). Rendelése 
fokozott körültekintést igényel az anamnesisből is
mert, egyéb gyógyszerekkel szemben kialakult hoz
zászokás, ill abusus esetén. Huzamosabb szedésé
nek abbahagyásakor e!vonási tünetek (izgatottság, 
alvászavar) jelentkezhetnek. 

Terheseknek, különösen az első három hónap
ban és a terhesség utolsó hat hetében, valamint 
szoptatás alatt csak különösen indokolt esetben, fo
kozott ellenőrzés mellett adható. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2091 

liYPEROi..l~bletta (1 ox; .iöol<.) 
MEDITOP 

A karbamid peroxid erélyes oxidáló és 
redukálószer. A szarvezetben a belőle kataláz en
zim hatásra keletkező nascens oxigén elbontja az 
elhalt szbvettörmeléket (szagtalanítja és tisztflja a 
sebet), oldja a pörköket. a habképzódés által csök
kenti a vérzést. 
e Hatóanyag 

1 g carbarnidum peroxydatum tablettánként. 
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e Javallat 
Fertőtlenítés, vérzéscsillapítás. 

e Ellenjavallat 
Nem ismeretesek. 

a Adagolás 
Külsóleg, 1-10%-os frissen készített vizes oldat

ban. 
e Mellékhatás 

Tömény oldata nyálkahártya-izgató. 
e Figyelmeztetés 

Lúgos oldattal nem elegyíthető; ezüstkolloiddal 
robban. 

Eltartás: nedvességtól védve, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 1422 

e Hatóanyag 
300 mg diazoxidum (20 ml) ampullánként 

• Javallat 
Extrém magas vérnyomás gyors csökkentése, 

ha azt nem mechanikus tényezők (pl. coarctatio aor
tae, arteriavenosus shunt} okozzák. Akut szívelégte
lenséggel, akut hypertensiv encephalopathiával, 
akut glomerulonephritissei és eclampsiával társuló 
hypertensiv crisis azonnali kezelése. Előrehaladott 
ex~cerbálódó, krónikus hypertensioban a vérnyo~ 
mas _gyors c~ökkentése, elsősorban olyan betegek 
eseteben, ak1k aszokásos antihypertensiv kezelés
re nem reagálnak. Alkalmazható hypertoniás bete
g~ke~ diagnosztikai beavatkozások során {pl. vese
biOpsia, arteriographia): a hypertensio azonnali 
csökkentése mérsékli a vérzés veszélyét. 
e Ellenjavallat 

Compensatorikus, valamint phaeocromocytoma 
okozta hypertonia. Diazoxiddal vagy egyéb tiazi
dok_kal szemben-észlelt túlérzékenység. Terhesség, 
tovabbá gyermekek kezelése. 
• Adagolás 

Hígítatlanul, fekvő testhelyzetben, max. 30 má
sodperc alatt kizárólag iv., perifériás vénába adha
tó. (Lassú beadás esetén a vérnyomáscsökkenés 
elmaradhat, ill. a hatás igen rövid lehet.) 

Adagja 1-3 mg/ttkg, egyszerre legfeljebb 150 mg 
{10 ml) adható. 

Az első adag 5-15 perces időközönként ismétel
hető a kívánt vérnyomáscsökkenésig. A tenzió 
gyakran 1-2 percen belül mérséklódik. A következő 
1 ~-30 percb~n a vérnyomás viszonylag gyorsan, új
boi emelkedik. Ezt követően az emekedés 2-12 
órán keresztül mérsékeltebb, míg el nem éri a keze
lés előtti értéket, annál magasabbra azonban ritkán 

nő. Az ismételt inj. hatása gyakran jobb, mint az el
sőé. Akut hypertensiv állapotok kezelésére 4-5 nap
nál tovább nem alkalmazható, és mielóbb át kell tér
ni más, per os terápiára. A 4-24 órás időközönként 
megismételt-inj. rendszerint megfelelő szinten tartja 
a vérnyomást addig, amíg az oralis antihypertensiv 
gyógyszerelés hatása beáll. Az injekciók közötti 
szüneteket a hatás időtartama szabja meg. Beadá
sa után a vérnyomást gondosan kell ellenórízni, 
amig az nem stabilizálódik. Ezt követően az egyen
letes hatás időszakában óránkénti vérnyomásmérés 
is elégséges. Az inj. beadása utáni 30, percben 
\(8QY még később bekövetkező vérnyomásesés 
nem magyarázható a készítmény hatásávaL Ajánla
tos, hogy a beteg az inj. beadása után 1/2 óráig fek
ve maradjon. Az ambuláns beteg vérnyomását álló 
helyzetben is ellenőrizni kell. Ismételt adása nátri
um- és vízvisszatartáshoz vezethet. Mind a maximá
lis vérnyomáscsökkentéshez, mind pedig a keringé
si elégtelenség megelőzéséhez szükség lehet 
diureticum adására. 
e Mellékhatás 

Nátrium- és vízvisszatartás; cukorbetegeken ke
zelést igénylő hyperglykaemia; nitrogéntartalmú 
anyagcseretermékek retentiója. 

Ritkán hypotensio- egészen a shock határáig-, 
myocardialis és/vagy agyi ischaemia, mely általá
ban múló jellegű, eszméletvesztéses görcsroham, 
bénulás, zavartság vagy neurológiai góctünetek; 
túlérzékenységi reakciók (bőrkiütés, leukopenia, 
láz). Heveny hasnyálmirigy gyulladás és papil
laoedema is előfordulhat. 

Egyéb mellékhatáso~: vasodilatatiós jelensé
gek; supraventricularis tachycardia és szívdobo
gásérzés; bradycardia, múló neurológiai tünetek, 
mellkasi diszkomfortérzés, átmeneti vércukorszint
emelkedés, simaizom-ellazulás okozta légzési és 
gastrointestinalis tünetek; szájszárazság, könnye
zés, ileus, paralisduzzanat és nyáladzás; a be
adásra használt véna mentén melegségérzés, kö
tőszövet-gyulladás elhalás nélkül és/vagy véna
gyulladás a gyógyszer kiszivárgása helyén; hátfá
jás, nycturia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- perifériás értágítókkaL kivált hidralazinnal, 

nitrit- és papaverinféleségekkeL valamint metildopá
val, rezerpinnel (fokozott vérnyomásesés): 

- diureticumokkal, különösen a tiazidokkal (fo
kozhatja a hyperglykaemiás, hyperurikaemiás és 
antihypertensiv hatást). 
• Figyelmeztetés 

óvatosan kell alkalmazni, ha a beteg agyi vagy 
koszorúér-keringése károsodott, tehát ha a vérnyo
más hirtelen és rövid ideig tartó csökkenése is ma
radandó következménnyel járhat, vagy akkor, ha a 
vérnyomásesés kiváltotta tachycardia ártalmas le-

het. Mivel nátriumretenciót okoz, nem tiazid je!legú 
diureticumok egyidejű adása javasolt. 

Azok a betegek, akiknek extracelluláris folya
déktérfogata megnövekedett, gyengébben rBagál
nak az antihypertensiv kezelésre, ezért ajánlatos a 
folyadék mennyiségét csökkenteni. Tekintve, hogy 
peritoneális dialysis vagy haemodialysis csökkent
heti a diazoxid szintjét a vérben, a dializált betegek
nek az inj. többszöri ismétlésére lehet szükségük. 

Leállíthatja a szülőfájásokat. A méhkontrak
ciókat fájáskeltő szerekkel azonban újra meg lehet 
indítani. 

A nemkívánatos hypotensio ellensúlyozható 
sympathomimeticumokkal, pL noradrenalin. 

A bekövetkező vércukorszint-emelkedés általá
ban átmeneti jellegű. 

A cukorbetegek vércukorértékét és cukorüríté
sét ellenőrizni kell; 

Szükség lehet az antidiabeticumok adagjának 
növelésére. A diazoxid a vérből peritoneális dia
lysissei vagy haemodialysissel eltávolítható. 

Az extravascularis inj. vagy a gyógyszer kiszi
várgása a szövetek közé kerülendő. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytől védve. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 828 

Az angiotensinamid vasopressor hatású 
octapeptid, a renin-angiotensin-aldosteron rendszer 
tagja. A perifériás ellenállást egyrészt a bőr, vese és 
spanchikus terület ereinek direkt constrictiójával, 
másrészt a sympathikus idegrendszer aktivitásának 
növelése révén fokozza. 

Vérnyomást növelő hatása mellett reflexes me
chanizmusokon keresztül csökkenti a szívfrekvenci
át és a perctérfogatot. 
e Hatóanyag 

2,5 mg angiotensinamidum porampullánként 
• Javallat 

623 

A keringés akut elégtelenségével járó nem
hypovolaemiás állapotok (shock, collapsus); főleg 
olyan esetekben, ahol más érszúkltóvel megfelelő 
vérnyomásemelő hatás nem érhető el. 
e Adagolás 

Lassú iv. cseppinfúzióban olyan adagban (álta
lában percenként3-10 J.lg), amely a vérnyomást 
90-110 Hgmm körüli systolés értékben tartja. Az in
fúzió időtartama 4-6 óra, szükség esetén hosszabb. 

Az infúziósoldat elkészftéséhez 2,5-10 mg {1-4 
amp.) oldandó 1 liter' izotóniás nátrium-klorid- vagy 
R inger-, vagy 5% glükóz oldatban. 



e Mellékhatás 
Diuresis csökkenés, hypokalaemia, ismételt al

kalmazáskor tachyphy!axia. 
• Figyelmeztetés 

Ha a betegnek plazma- vagy vérvesztesége 
van, megfelelő folyadékpótlásról kell aondoskodni. 
Vérrel, konzervált szérumma! nem ke~erhetó, mert 
az anyagat az angiotenzináz elbontja. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K - 967 

AltSALOlDA 

A cyclohexenyl-aethyl-barbutursav kalciumsója, 
közepesen tartós hatású sedato-hypnoticum. Jelen
tékeny depressiv hatása van a centrencephalon ak
tivációs rendszereire, ezzel csökkenti az afferens 
impulzusok hatását a központi idegrendszerre. 
Gyorsan felszívódik a gyomorból, belekból, s rész
ben bomlatlanul, részben a májban metabolizálód
va a vizelet útján választódik ki. 
e Hatóanyag 

200 mg cyclobarbitalum calcicum tablettán ként. 
• Javallat 

Vegetatív tünetekkel járó és psychogen alvásza
var, izgalmi állapot, encephalitis utáni alvászavar, fé
lelemérzés, továbbá tachycardia adjuváns kezelése. 
• Ellenjavallat 

Addison-kór, barbituráttúlérzékenység, egyéb 
barbitaltartalmú készitmények és primidon egyidejű 
szedése epilepsiában. 
e Adagolás 

Felnófteknek naponta 100-200 mg (1/2-1 tabi.), 
gyermekenek naponta 50-100 mg (1/4-1/2 tabi.). 

Célszerű kevés vízben oldva Jenyelni. 
• Mellékhatás 

Hangulati labilitás, enyhe kábultság, szédü
lés, émelygés, hányinger, ritkábban izgatottság, 
túlérzékenység (bőrkiütés, szemhéjon, ajkon, ar
con kifejlődő oedema, láz, a máj degeneratív el
változása). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- antacidumokkal {a ciklobarbitál hatása csök

ken); 
-vizelet savanyitó gyógyszerekkel (ciklobarbital 

hatása erősödhet); 
- kumarinszármazékokkal (az anticoaguláns ha

tás csökken); 
- triciklikus antidepressánsokkal (az antide

pressáns hatás csökkenhet); 
- szteroidokkal és ösztrogénekkel (hatásuk- az 

anticoncipiens hatása is- csökkenhet); 
- digitoxinnal (a digitoxin hatását csökkentheti). 
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• Figyelmeztetés 
Terhességben és szoptatás alatt csak kivétele

sen, fokozott orvosi ellenőrzés mellett adható. 
Hozzászokás! okozhat. Rendelése fokozott kö

rültekintést igényel az anamnesisből ismert, egyéb 
gyógyszerekkel szemben kialakult hozzászokás, ill. 
abusus esetén. Tartós szédésének abbahagyása
korelvonási túRetek {izgatottság, alvászavar) jelent
kezhetnek. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának ideje alatt tilos szeszes italt fo
gyasztani. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: ~ v 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 10171 

A szulfonamid származék hatásáért elsősorban 
a distalis tubulusban érvényesülő direkt Na+ és Cl
reabszorpció gátlás felelős, de rendelkezik gyenge 
karboanhidráz-bénító hatással is. Emiatt sáluretikus 
hatása mellett a K+ ürítést is fokozza. A savbázis 
egyensúlyt nem változtatja meg. 

Orálisan adva jól felszívódik, közepes hatástar
tamú. 
e Hatóanyag 

25 mg illetve 1 oa mg hydrochlorothiazidum tab
lettánként. 
• Javallat 

Szív, máj, vese eredetű oedema, praemen
struális oedema, gyógyszeres, pl. kortikoszteroid 
kezeléshez társuló oedema. Hypertensio (enyhébb 
esetekben önmagában is vagy más antihypertensiv 
szarekkel kombinálva). 

Paradox módon a polyuria mérséklése, főkér:1t 
renalis eredetű diabetes insipidusban, továbbá 
hypercalciuria csökkentése. 
o Ellenjavallat 

Anurla; a gyógyszer és egyéb szulfonamidok 
iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Egyéni megítélést és gondos orvosi ellenőrzést 
igényel. A kívánt terápiás hatást a Jegkisebb haté
kony adaggal kell elérni, ill. fenntartani. 

A tablettát étkezés után célszerű bevenni. 

Felnőtteknek diureticumként általában 25-100 
mg adható naponta egyszer, esetleg kétszer vagy 
ugyanez az adag intermittálva, pl. másodnapon
ként. 

Premenstruáfis oedemában napi 25 mg a szaká
sos adag a. tünetek jelentkezésétól a menstruatio 
kezdetéig. 

Antihypertensivurrl<ént kezdő adagja rendsze
rint 25-50 mg, esetleg 100 mg naponta, egy vagy 
több részletben. A továbbiakban a kapott válasznak 
megfelelóen az adag többnyire csökkenthető, szük
ség esetén emelhető. A maximális napi adag 200 mg, 
több részletben. Kombinálható más antihyperten
sivumokkal is, ilyenkor - a hirtelen vérnyomásesés 
elkerülése érdekében - az egyes gyógyszerel<: 
adagját megfelelóen csökkenteni kell. Diabetes 
insipidusban poliuria mérséklésére napi 50-150 mg 
aszokásos adag (több részletben). 

Gyermekeknek átlagos napi adagja 2 mg/ttkg, 
két részletben, két éves korig a testömegtól függó
en 12,5-37,5 mg. (fél-másfél 25mg-os tabletta). 

6-12 éves korig 37,5-100 mg naponta. 
Hat hónapos korig szükség esetén max. 3,5 

mg/ttkg is adható. 
• Mellékhatás 

.t:tvágytalanság, hányinger, hányás, gyomorirri
táció, -görcs, hasmenés, székrekedés, szomjúság
érzés, szédülés, izomgörcs, gyengeség, paraesthe
sia, orthostatikus hypotensio, fejfájás, tachycardia. 
arrhythmia, látászavar, cholestatikus icterus, pan
creatitis, nyálmirigygyul!adás. Allergiás bőrtünetek, 
purpura, fényérzékenység, necrotikus angitis, láz, 
anaphylaxiás reakció, leukocytopenia, thrombocy
topenia, aplastikus anaemia, haemolytikus anaemia, 
agranulocytosis. AHergiás tünetek jelentkezésekor a 
kezelést abba kell hagyni. 

KOlönösen hosszú ideig tartó alkalmazás esetén 
előfordulhat az elektrolit- és folyadék~egyensúly za
vara, elsősorban hypokalaemia, továbbá hyponat
raemia, hypomagnesiaemia, hypocloraemiás 
alcalosis. Hypercalcaemiát, hyperurikaemiát okoz
hat. tOnetmentes betegen köszvényes rohamot pro
vokálhat. Csökkentheti a glukóz-toleranciát, rejtett 
cukorbetegséget manifesztálhat. Nagyobb adagok 
esetén a vér lipidszintjének emelkedése lehetséges. 
További mellékhatásai lehetnek még: glycosuria, 
vasculitis, pneumonitis, veseelégtelenség, intersti
tialis nephritis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő: 
- lítiumsókkal {a Li+~szint a toxikusig emel

kedhet). 
óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentékkel {hatásukat fokozhat

ja, adagjuk módosítására lehet szükség); 
- szívgJikozidokkal (hypokalaemiát és hypomag

nesaemiát okozó hatása miatt a digitalis intoxicatio 
veszélyét növeli); 
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- orális antidiabeticumokkal (hatásukat csök
kentheti, hyperglykaemia veszélye); 

- kortikoszteroidokkal, calcitoninna! (a K+
vesztés fokozódik); 

- nem depolarizáló izomrelaxánsokkal (hatásu
kat fokozhatja); 

-az arnantadin texicitását és a kurare a!kaloidák 
hatását fokozza; 

- cholestiraminnal (a Hypothiazíd feiSZivódását 
csökkenti; 

- a nem-szteraid gyulladásgátlókkal (a Hypo
thiazid diuretikus és antihypertensiv hatását csök
kentik); 

-az alkohol, barbiturátok és narcotikumok ortho
staticus hypotonlát okozó hatását fokozhatják 

Az alábbi laboratóriumi vizsgálatokat zavarhatja 
meg: 

vizelet 17-hidroxiszteroidok, vércukor, szérum
kalcium, PB! (fehérjéhez kötött jód) 
G Figyelmeztetés 

Tartós kezelésesetén a szérumelektrolitok rend
szeresen ellenórizendók, különósen a leginkább ve
szélyeztetett szív- és májbetegeké, ill. erős hányás 
esetén vagy ha szájszárazság, gyengeség, letargia, 
álmosság, izomfájdalom vagy -görcs, hypotensio, 
oliguria, tachycardia, gyomor- és bélpanaszok 
jelentkeznek. Káliumban gazdag étrend (gyümölcs, 
fózelék) javasolt, és szükség lehet- különösen foko
zott kálium vesztés vagy egyidejű digitálisz -, ill. 
kortikoszteroid kezelés esetén rendszeres gyógy
szeres K+-pótlásra. 

Korlátozott veseműködés esetén a kreatin elea
rancet is ellenőrizni kell. 

Vesebetegségekben fokozhatja az azotaemiát 
és kumulálódhat. Ilyenkor- továbbá ha oliguria lép 
fel- adását abba kell hagyni. Májbetegeknek óva
tosan kell adni, mivel az elektrolit-egyensúly, ill. 
szérumammónia-szint megváltozása májcomát 
idézhet elő. 

Súlyos cerebralis és coronariasclerosis esetén 
adása fokozott óvatosságat igénye!. 

Terheseknek csak indokolt esetben, a kezelés 
hasznának és kockázatának gondos mérlegelésé~ 
vel adható, mivel csökkenti a plazmatérfogatot, az 
uteroplacentáris vérellátást, és átjut a placentán. Igy 
fennáll a foetalis, il!. neonatális sárgaság, thrombo
cytopaenia és egyéb károsító hatás veszélye. Az 
anyatejbe átjut; ha szedése feltétlenül szükséges, a 
szoptatást abba kell hagyni. 

Tartós adásakor manifest és latens diabetesben 
a szénhidrátanyagcserét rendszeresen e11enörizni 
kell, szükség lehet az inzulinadag növelésére. Foko
zott figyelemmel kell kísérni a beteget húgysav
anyagcsere zavara esetén is. 

Orthostatikus hypotensiót okozó hatását az alko
hol, barbiturátok, diazepam fokozhatják. 

Elhúzódó thiazidkeze!és esetén szórványosan 



megfigyelték a mellékpajzsmirigyek pathológiás 
e!vá!tozását, hypercalcaemiáva! és hypophos~ 

phataemiával. A thiazidok csökkenthetik a szérum
proteinekhez kötött jód mennyiségét anélkül, hogy 
a pajzsmirigymOködés zavarának jelei mutatkoz
nának. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to-
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vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Laktóz intoleranciában szenvedó betegekben 
gastrointestinalis panaszokat okozhat a tabletta lak
tóz tartalma miatt. 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi· szám: Tsz.: 3126 (25 mg tabletta); 
Tsz.: 3127 (100 mg tabletta) 

A hialuronsav természetes polísaccharid, amely 
az íntraocularis folyadék egyik komponense. 

Az JAL-ban lévő hialuronát kakastaréjból készült 
kivonat, amely molekulaszúréses tisztítási eljárással 
készül, pyrogéneket nem tartalmazhat. Szemmúté
tek során hatásos védelmet nyújt az érzékeny szem
szöveteknek, pl. a cornea endotheinek {coating 
effect) és lehetövé teszi a szemgolyó anatómiai for
májának műtét alatti fenntartását. 
• Hatóanyag 

20 mg natrium hyaluronicum 2 ml steril, vizes 
pufferolt oldatban. 
• Javallat 

Elülső szegment sebészet: intra- és extracapsu
laris cataracta extractio, keratoplastica, trabeculecto
mia, perforáló sérülések utáni rekonstrukció. 
• Ellenjavatlat 

A gyártó adatot nem közölt 
e Adagolás 

Az adag nagysága a mútét típusától függ. 
A gumidugó levétele után az oldat vastag tűvel 

szívható fel, azonban a befecskendezéshez igen 
vékony tű is alkalmazható. 

Mivel az lAL felszívódik, nem befolyásolja a 
szem intraocularis nyomását, így nem szükséges a 
műtét végén kimosni. 
e Mellékhatás 

A többi természetes eredetű készítményhez ha
sonlóan érzékenység i reakciót válthat ki. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

A postoperatív időszakban az intraocularis nyo
más gondos ellenőrzése szükséges. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1281 

Gyulladáscsökkentó, fájdalomcsillapító és !áz
csillap!tó hatású. Javítja az izületi mozgásképessé
get, csökkenti a thrombocytaaggregatiót. A vérzés
időt meghosszabbíthatja. A gyulladáscsökkentő ha
tás elsősorban a prosztaglandin-szintetáz aktivitá
sának gátlásán alapul, de a vegyület gátolja a gyul-

l 
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ladásos folyamatot kíséré megnövekedett glükopro
tein-szintézist is. A mitochondriumokban az oxi
datív-foszforiláció disszociációjában elősegíti az 
ATP-aktiválódás!. 

Az analgetikus hatás főleg a perifériáS--idegvég
lemezkéken a fájdalomérzet csökkentésében nyilvá
nul meg. 

Felszívódása jó és gyors, a maximális szérum
szint 45 perc alatt alakul ki. Közel 90%-ban kötódik 
fehérjékhez. Plazmafelezési ideje 1,4 óra. Kiválasz
tása gyors (24 órán belül), elsősorban a vesén ke
resztül, kisebb részben az epével történik. 
O Hatóanyag 

200 mg ibuprofenum drazsénként 
O Javallat 

Rheumatoid arthritis, osteoarthrosis degenerati
va, spondylarthritis ankylopoetica, lágyrész
rheumatismus, cervicobrachialgia. 
O Ellenjavallat 

A gyógyszer iránti túlérzékenység. Gyomor- és 
nyombélfekély. Terhesség és szoptatás időszaka, 
kivételes egyedi esettól eltekintve. 

Nem adható olyan betegnek, akinél acetilszali
cilsav vagy más prosztaglandin szintetáz gátló ké
szítmény asthmarohamot, angiooedemát, urticariát, 
vagy akut rhinitist váltott ki. 

KOlönös óvatosság ajánlott súlyos szív-, máj- és 
veseműködési zavar, súlyos hypertonia, az anamne
sisben szerepló gyomor-, bélvérzés, ill. fekélybeteg
ség, továbbá Parkinson-kór, epilepsia, anticoagu
láns-kezelés esetén, psychiatriai kórképekben, va
lamint a haemostasis zavaraiban. 

Terhesség és szoptatás: A terhesség első 6 hó
napjában csak igen indokolt esetben adható, akkor 
is csak a szükséges legkisebb adag ban. A terhes
ség utolsó 3 hónapjában nem adható {a szülési fáj
dalom gátlásának és a Botalla vezeték korai záródá
sának lehetősége miatt). 

Az anyatejbe csak kis mennyiségben választó
dik ki, de az újszülöttben kialakuló me!lékhatások le
hetősége miatt, szoptató anya ibuprofent lehetőleg 
ne szedjen. 
e Adagolás 

Individuális. A napi adagot 3 részre elosztva kell 
bevenni. 

Feln6ttek szokásos adagja: naponta 600 mg 
(3-SkOf 1 drazsé), ami szükség esetén napi 1200 
mg-ra {3-szar 2 drazséra) emelhető. A javulás (álta
lában 2-4 hét) után a fenntartó adag általában 2-3-
szar 1 drazsé {napi 400-600 mg). 

60 éves kor felett az adagolás megállapítása fo
kozott elővigyázatosságat igényel. 

A drazsét étkezés után célszerű bevenni. 
• Mellékhatás 

Esetenként gastrointestinalis tünetek, pl.: hány-
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inger, hányás, étvágytalanság, hasi fájdalmak, gyo-
morégés, hasmenés, dyspepsia, vérzés, peptikus 
fekély aktiválódása, továbbá fejfájás és szédülés. 
Ritkán veseműködési zavar és vérképzőszervi káro
sodás. Ezek általában tartós, nagydózisú kezelés 
során jelentkeznek. 

Az igen ritkán jelentkező látási zavarok (homá
lyos látás, szinlátás zavarai) reverzibilisek. Elvét
ve hallászavar. Túlérzékenységi reakció ritkán for
dul elő. 

Kivételesen előfordulhat alopecia; máfrunkciős za
varok; haemoglobin, haematocrit és szérum kalcium 
szint csökkenése; Stevens Johnson-syndroma, Lyell
syndroma és lupus erythematodes syndroma; throm
bocytaaggregatio gátlása; vérzési idő megnyúlása. 

Az ibuprofen az acetilszalicilsavnál kisebb mér
tékben nyújtja meg a vérzési időt, és a thrombocy
taaggregatiót gátló hatása is kisebb. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együtt adva fokozza: 
- az orális vércukorcsökkentő gyógyszerek (pl 

szulfonilkarbamid) hatását; 
- a véralvadást és a thrombocytaaggregatiót 

gátló gyógyszerek hatását; 
-a digoxi n, fenitoin, litium hatását; 
- káliummegtakarító diureticumok hatását; 
- a glűkokortikoidok és a nemszteroid gyulla-

dáscsökkentők mellékhatásait: 
- a methotrexát toxicitását. 
Együtt adva csökkenti: 
- a furoszemid hatását; 
- a vérnyomáscsökkentök hatását; 
-az uricosuriás szerek hatását (probenecid, szul-

finpirazon). 
Az ibuprofen kiválasztását a probeneeid és a 

szulfinpirazon csökkentheti. 
Az acetilszalicilsav az ibuprofent a plazmafehér

jékhez való kötődésből kiszoríthatja, így az ibupro
fen szérumkoncentrációja a felére csökkenhet. 
Ezért együttes alkalmazásukat kerülni kell. 
e Figyelmeztetés 

Tartós és/vagy magas adagok alkalmazása ese
tén indokolt lehet a vérkép, a máj- és a vesemúkö
dés ellenőrzése. 

Egyidejű káliummegtakarító diureticumok sze
dése esetén a szérumkálium-szint ellenőrzése java
solt. Egyidejű litium-terápia során a szérumlitium
szint rendszeres kontrollja szükséges. 

Fennálló systemás lupus erythematodes vagy 
más autoimmun betegség esetén az ibuprofent 
csak az elóny/kockázat alapos mérlegelése után 
szabad alkalmazni. Látási vagy hallási zavarok fel
lépésekor, gastrointestinális vérzés jelentkezése
kor, vagy hypersensitivítási reakcióra utaló tünetek 
megjelenésekor a kezelést azonnal meg kell szakí
tani. 

A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhalja, ezért 

egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége és mely adagolási módon történő 
alkalmazása mellett szabad járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

T ú/adagolás eset én tüneti ter8.pia. 
Eltartás: szobahőmérséki~;Jten, (15-25 °C), fény

tól védve. 
o Megjegyzés:·+ Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 10 38 

IIÍIIAPTilil<rol<ristálybs•il'li~l<eió •·· · 
, .. , (3t2ffiiJL,.·.···· ''22~ 
RICHJ~R .. · Atc kÓJ:•Ndsp,•!Íal: 

A difenilbutil-piperidin csoPortba tartozó, tartós 
hatású neurolepticum, antipsychoticum. 

Specificus centrális postsynaptikus dopamin 
receptor (02 kötőhelyek) blockoló hatással rendel
kezik, a centrális noradrenalin receptorokra azon
ban alig van hatása. Gátolja az apomorphin és az 
amphetamin, a cocain és a' coffein által kiváltott 
káros magatartást, catalepsiát. Hyperprolacti
naemiát okoz, gátolja a feltételes és a tanult reak
ciókat. 

Antipsychetikus hatású gyógyszer, autismus
ban is hatékony. Hatására a szociális érintkezés, 
aktivitás és viselkedés is gyakran javul. Az !map 
mikrokristályos vizes szuszpenziós injekció, me
lyet intramusculárisan alkalmazunk. Hosszú ha
tástartama annak tulajdonítható, hogy az injekció 
beadása helyéról a hatóanyag lassan sz!vódik fel 
és az agyból lassan eliminálódik. Az injekció be
adása utáni első két napon észlelhető a legeró
sebb hatás. 
• Hatóanyag 

4 mg fluspirilenum (2 ml) ampullánként 
o Javallat 

Schizophren betegek hosszú időn át szükséges 
fenntartó kezelése, a psychiatriai osztályról történő 
elbocsátásukat követően folyamatos gyógykezelés
ük biztosítása, munkaterápiás foglalkoztatásuk, re
habilitációjuk elősegítése. 

Visszaesése\\ megelőzése: fekvő- és ambuláns 
betegek fenntartó kezelése. A cél a visszaesés 
megelőzése, mely az orális kezelés túl korai abba
hagyása esetén feltételezhető. 
• Ellenjavallat 
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Központi idegrendszeri depressio, cornatosus 
állapot. A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Depressiós állapot, Parkinson-syndroma. A terhes
ség első harmada. 12 év alatti életkor. 
• Adagolás 

Kizárólag im., lehetőleg intraglutealisan. Az in
jekciót hetenként egyszer adjuk. 

A kezdő adag általában 3 ml, amely a szükség!et-

hez mérten 4, majd 5 ml-re emelhető. Az optimális 
hatás elérése után az adag fokozatosan és lassan 
csökkenthető a fenntaró heti 1-3 ml (2--6 mg)-ig. Tar
tós kezelésesetén 3--4 hetenként a gyógyszer szaká
sos adagja esetleg csökkenthető. A kúra időtartama 
egyéni megítélést igényel, állalában 3-6 hónap, 1 év. 
• Mellékhatás 

Neurológiai mellékhatások. Extrapyramidalis tü
netek, leggyakrabban nyugtalanság, dykinesia, ki
vételes esetben akathisia fordulnak elő. Bár a mel
lékhatás dózisfüggő, nagy eltérés tapasztalható az 
egyéni érzékenységben. 

A tűnetek az adag csökkentésével, vagy ha 
szükséges antiparkinson szerrel kivédhetók. Terápi
ás adagban kumulatív hatás ritkán fordul elő. Ez 
minden negyedik, vagy ötödik injekció elhagyásá
val, vagy/és enyhe adagcsökkentéssel kivédhetó. 

Hormonális me/lékhatások. A neurolepticu
mokra jellemző hyperprolactinaemiás hatása miatt 
gatactorrhoeát, amenorrhoeát impotenciát, gyneco
mastiát továbbá súlygyarapodást, diabeteses 
anyagcserezavart okozhat. 

Allergiás reakciók. Alkalmanként erythema, bór
kiütés és csalánkiütés. 

Vegetatív mellékhatások. Hypotensio, obstipa
tio, szájszárazság akkomodációs zavarok, homá
lyos látás előfordulhatnak. 

Malignus neuro!eptikus syndroma (MNS). Más 
neurolepticumhoz hasonlóan kivételes esetben 
malignus neuroleptikus syndromát, egy idiosyn
crasiás reakciót okozhat, metyet hyperthermia, 
izommerevség, vegetatív instabilitás, változó öntu
dat, coma és emelkedett kreatinfoszfokináz (CPK) 
szint jellemez. Vegetatív á%.fUnctiók, mint tachycar
dia, labilis arteriás vérnyomás és izzadás, mint korai 
figyelmeztető jelek megelőzhetik a magas lázat. Az 
antipsychetikus terápiát fel kell függeszteni és MNS
nek megfelelő kezelést kell alkalmazni (dantrolen, 
bromocriptin, anticholinergicumok, arnantadin vagy 
elektroshock). 

Tardiv dyskinesia hosszantartó adagolás, vagy 
a kezelés abbahagyása után alakulhat ki. A rizikó 
nagyobb idősebb betegeknél, különösen nóknét. A 
tünetek állandósulhatnak, néhány betegen irreverzi
bilissé válhatnak. Ritmikus akaratlan nyelv-, arc
száj- és állmozgásokkal je'llemezhetó. Ismert hatá
sos kezelése nincs, antiparkinson szerek ebben az 
esetben általában nem hatékonyak. Ilyen esetben a 
gyógyszer fokozatos elhagyása és kispotenciálú 
neurolepticumra való áttérés szükséges. A gyógy
szeradagolás hirtelen abbahagyása is okozhat 
dyskinesiát, ezért a gyógyszer szedését fokozato
san el kell hagyni. 

Egyéb me/fékhatások. Fáradtság, erős nyálfo
lyás és izzadás az injekció beadását követő napon 
előfordulhat. Felső gastrointestinalis zavar, mint há
ny-inger és hányás, valamint álmatlanság, szédü
lés, álmosság, izgatottság, szorongás, fejfájás és 

EEG-változás előfordulhat. Az injekció beadás he
lyén subcután csomók képződése, főleg olyan bete
geken, akik hosszantartó nagy adagú kezelésben 
részesültek. Ezek a csomók a kezelés abbahagyá
sa után spontán megszúnnek. A panaszok csök
kenthetók, ha az egyes injekciókat különbözó helyre 
adják be. 

Túladagolás általában a gyógyszer farmakológiai 
hatásának felerősödésében jelentkezik. Ef.f68n az 
extrapyramidális symptomák dominálnak: szemmoz
gási krízis, nyálfolyás, izommerevség, akinesia, 
akathisia. álmosság, de izgatott állapot is előfordulhat. 
Nincs specifikus antidotuma. Az extrapyramidális tü
neteket anticholinerg típusú antiparkinson szerrel kell 
kezelni. Hosszú felezési időt, szem előtt kell tartani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Barbiturátokkal, antihisztaminokkal, benzodi
azepinekkel egymás hatását erősítik, esetleg lég
zésbénulást is okozhat. Sympathomimeticumokkal 
együtt adva a vasoconstrlctor és vasopressiv hatás 
csökken. Alkohollal veszélyes hatásfokozódás je
lentkezhet. 

Ha enzimindukáló szerekkel (mint fenobarbitál, 
karbamazepin, fenitoin) együtt adjuk, a dózis újra 
beállítása szükségEis lehet. Gátolja a dopaminaga
nisták (mint bromocriptin és L-dopa) hatását. 
Anticholinerg antiparkinson szerekkel együtt adva 
fokozódik a tardív dyskinesia kialakulásának veszé
lye. Antihypertensiv szerek vérnyomáscsökkentő 
hatását fokozhatja csökkenti a levodopa és más 
antiparkinson szerek hatását. 
e Figyelmeztetés 

Májfunkciós zavarok esetén fokozott óvatosság 
szükséges. Csökkentheti a gőrcsküszöböt, ezért 
epilepsiás betegek antiepilepticum adagját módosí
tani kell. Idős betegek különösen érzékenyek lehet
nek az extrapyramidális mellékhatásra. 12 éves kor 
alatt adása nem ajánlott. 

Miután a készítmény mikrokristályos injekció, 
ajánlatos az injekciót felváltva a jobb és a bal far
izomba, lehelőleg kűlönbözó helyekre beadni, hogy 
az irritatív hatás csökkenthető legyen. 

Bár teratogén, embriotoxikus hatása állatokon a 
vizsgálatok szerint nincs, a terhesség első harma
dában - más központi idegrendszerre ható gyógy
szerekhez hasonlóan- alkalmazása nem ajánlatos. 

Szoptatás idején is fokozott óvatosság szüksé
ges. 

Beadása után &-10 órán belül, vagy folyamatos 
alkalmazás esetén alkalmazásának és a psychomo
toros teljesítményt befolyásoló hatásának időtarta
ma alatt járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos. 

Alkalmazásának időtartama alatt szeszesitalt fo
gyasztani tilos. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3432 
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IMIG.~AN t~bl~tlli (2.x~ 6 x) 
IMIGR~N il1i!1kció .(~xO,SI!lll < •. 
IMIGRANi[ljékció•+ aU.toi.njé.ktor 

(2 x:.~;s•riil) · · · ·· · · 

GLAXO 

A sumatriptan szelektív 5-hidroxitr!ptamin-1 
{5-HT1), azaz szerotonin1-receptor agonista vegyü
let. Az 5-HT1 receptor túlnyomórészt a eranialis 
erekben fordul eló és állatokban a sumatriptan az 
arteria carotis szetektiv constrictioját okozza anél
kül, hogy a cerebralis keringést befolyásolná Az 
arteria carotis rendszere biztosítja az extracranialis 
és az intracranialis szövetek, valamint az agyhártya 
vérellátását Ezen erek dilatatiójának jelentős szere
pet tulajdonítanak a migrain kialakulásában. 

A hatás 10-15 perccel az injekció beadása után, 
illetve 30 perccel a tabletta bevételét követően ala
kul ki. 
• Hatóanyag 

100 mg sumatriplanum (sumatriptanium sue~ 

cinicum formájában) tablettánként, 6 mg sumatrip~ 
tanum (sumatriptanium suecinicum formájában) 
elótöltött fecskendőnként (0,5 ml) izotóniás oldat
ban. A fecskendő aulainjektor segítségével hasz
nálható. 
• Javallat 

Auraval vagy aura nélkül jelentkező migrain és 
eiuster (főleg férfiakon jelentkező intenzív, egy
oldali orbitális, 30-60 percig tartó, visszatérő, elsó
sorban éjszaka jelentkező fájdalom) fejfájás akut 
kezelése. 

Profilaxis céljára nem használható. 
• Ellenjavallat 

A készítmény bármely komponense iránti túlér
zékenység. Ischaemiás szívbetegség, myocardialis 
infarctus vagy Prinzmetal angina a kórelózményben. 

Nem kezelt magasvérnyomás. 
Amíg további adatok nem állnak rendelkezésre, 

alkalmazása ellenjavallt gyermekeknek, 65 éven fe
lülieknek, továbbá hemiplegiás migrainben, vala
mint olyan betegeknek, akiket egyidejűleg MAO-bé
nítókkal, szelektiv 5-HT reuptake gátlókkal, vagy 
litiummal kezelnek. 
• Adagolás 

Az Imigrant a roham első jelének észlelésekor a 
lehető legkorábban kell alkalmazni, de a roham bár
mely fázisában alkalmazva hatásos. 

Tabletta: felnöttek szokásos adagja egy tabletta 
(100 mg). Ha a tünetek visszatérnek, újabb tablettát 
lehet bevenni, de 24 órán belül maximálisan 3 tab
letta szedhető. A tablettákat szélrágás nélkül, vizzel 
lenyelve kell bevenni. 

Injekció: subcutan autoinjektorral kell alkalmazni 
az aulainjektorhoz mellékelt utasítás szerint. Mig-
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rainben a felnöttek ajánlott adagja egyszer 6 mg sc. 
Ha a tünetek visszatérnek, még egy 6 mg-os dózis 
adható, bármikor a következő 24 órán belül, de leg
alább 1 órával az első adag után. A maximális adag 
24 órán bel012-szer 6 mg (12 mg). 

Cluster fejfájásban felnöttek ajánlott adagja 
6 mg sc. rohamonként egyszer alkalmazva. AJkai~ 
mazható maximális adagja 24 órán belül 2-szer 
6 mg (12 mg). 
e Mellékhatás 

Az injekció alkalmazását követően az injekció 
helyén jelentkezhet átmeneti, múló. fájdalom. Elő
fordulhat bizsergés, forróságérzés, nyomásérzés a 
test bármely pontján, kipirulás, szédülés, gyenge
ségérzés, valamint· múló me Ilkasi fájdalom. Ezek 
általában enyhe, múló tünetek. Fáradts~g és ál
mosság, valamint a kezelést követően gyorsan fel
lépő, múlő vérnyomásemelkedés is előfordult. Né
hány esetben hányingert és hányás! észleltek, 
azonban az oki összefüggés az Imigran-kezeléssei 
nem volt egyértelmű. Elvétve kisebb változásokat 
figyeltek meg a májfunkciós vizsgálatok eredmé
nyeiben. 
• Gyógyszerkölcsönhéltás 

A sumatriptan a vérnyomás és a perifériás el
lenállás rövid ideig tartó emelkedését okozhatja. 
Az ergotamin és a sumatriptan vasoconstrictiv ha
tása összeadódhat, ezért együttes alkalmazásuk 
kerülendó. 
e Figyelmeztetés 

Az Imigran ajánlott adagjait nem szabad túllép
ni. Az Imigran gyermekeken történő alkalmazásáról 
még nincs elegendő tapasztalat. Kevés adat áll ren
delkezésre 65 éven felüli betegek kezeléséról, ezért 
ebben az életkorban alkalmazása nem javallt, bár 
az eddigi vizsgálati eredmények szerint far
makokinetikája nem tér el lényegesen a fiatalabb 
életkorú egyénekétől. 

Intravénásan nem alkalmazható, mivel érzékeny 
betegeken coronaria spasmust okozhat, ill. anginál 
ischaemiás szívbetegekben. óvatosan adható olyan 
betegnek, aki ischaemiás szívbetegségre veszé
lyeztetett, vagy akinél coronaria spasmus hajlam áll 
fenn. 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható a 
gyógyszerek felszívódását, metabolizmusát vagy ki
választását befolyásoló betegségekben (pl.: csök
kent máj- vagy vesefunkció) szenvedóknek. 

Terhesség, szoptatás: patkány- és nyúlkísérletek~ 
ben nem figyeltek meg teratogén hatást. Terheseknek 
csak a gyógyszeres kezelés előnyeinek; ill. kockázatá
nak alapos mérlegelése alapján rendelhető. 

A sumatriptan az anyatejben kiválasztódik, ezért 
szaplató anyáknak csak fokozott elővigyázatosság
gal adható. 

Túladagolás: 16 mg egyszeri adagnál nagyobb 
sc. adagok alkalmazásáról nincs adat Ez a dózis 
nem okozott az emiltettektól eltérő mellékhatásokat. 

Túladagolás esetén a beteget legalább 10 órán 
keresztül megfigyelés alatt kell tartani és tüneti ke
zelést kell alkalmazni. 

A psychomotoros teljesítményt befolyásoló hatá
sának (pL álmosság, fáradts.ág) jelentkezése eselén 
járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó mun
kát végezni tilos. 

Eltartás: 30 oc a'latt. Az injekciót fénytól is véde
ni kell. 
• Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K - 2137 (tabletta); K -
2138 {injekció); K- 2139 {injekció+ autoinjektor) 

IMODIÜM:káps:Zülá(2Qx)c••· 
·IMODIUI\noldat••(1QOjfil)·• 
JANSSEN 'AT6'-kócf_;A'07Q\h.O~z 

Hatását az intestinalis malilitás gát!ásán ke
resztül fejti ki, a bélfal körkörös és hosszanti sima
izomzatára gyakorolt direkt hatással. Csökkenti a 
béltartalom áthaladásának sebességél a naponta 
ürített székletek mennyiségét, javítja azok konzisz
tenciáját. 
• Hatóanyag 

2 mg loperamidium chioratum kapszulánként; 
20 mg loperamidium chioratum (100 ml) oldatban. 
• Javallat 

Különbözó eredetű akut és krónikus diarrhoea 
tüneti kezelése. 

Az irritabilis colon syndroma és colitis ulcerosa 
nem septikus formája; ileostornia utáni állapot. 
• Ellenjavallat ' 

Gyógyszerrel szembeni túlérzékenység. 
Obstipatio és minden olyan kórkép, amelyben a 

peristaltica gátlása káros lehet (pl. ileus, subileus). 
Akut colitis ulcerosa; széles spektrumú antibi

oticum kezeléssei összefüggö pseudomembra~ 
nosus colitis. 

Terhesség, szoptatás, 2 év alatti gyermekkor. 
e Adagolás 

Az adagolás a beteg korátói és az eset súlyos+ 
ságától fúgg. 

Felnőtteknek 

Akut esetekben a kezdO adag 4 mg (2 kapszu
la), ezt követően 2-2 mg (1-1 kapszula) minden 
laza széklet után. 

Az átlagos napi adag 8 mg {4 kapszula). Maxi
málisan napi 16 mg {8 kapszula) szedhető! 

Krónikus esetekben a kezdő adag napi 2-szer 1 
kapszula, ez fokozatosan emelhető: irritabilis colon 
syndromában napi 4-6 kapszuláig, colitis ulcerosa 
tenesmussal járó formáiban napi 6--8 kapszuláig. 

Gyermekek kezelésére az oldatot kell alkalmazni. 
Az üveghez mellékelt adagolópohár ml-es beosztású 
(1, 2, 2,5, 4, 5 ml jelölésekkel). 5 ml oldat 1 mg ható
anyagat tartalmaz. Az adagolás a következő: 
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2-3 évig: az első napon 3 x 2 ml, (1,2mg) 
majd a többi napon 2 ml, (0,4 mg) 

4-6 évig: az első napon 2 x 4 ml, {1,6mg) 
majd a többi napon 4 m! {0,8mg) 

7 év felett: az elsó napon 4 x 4 ml (3,2mg) 
vagy 3 x 5 ml, {3,0mg) 
majd a többi napon 2 x 4 ml (1,6mg) 

A széklet rendezódése után mind a reJriőttek, 
mind a gyermekek adagját csökkenteni kel!, végül 
adását teljesen meg kell szüntetni. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók {bőrtünetek), alhasi 
fájdalom, puffadás, dyscomfort érzés, hányinger és 
hányás, székrekedés, fejfájás, fáradtság, álmosság, 
szédülés, szájszárazság. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Az Imodiummal a hasmenések tüneti kezelése 
érhető csak el. Amennyibe-n a diarrhoea oka ismert. 
minden esetben oki terápiát kell alkalmazni. 

Fertózéses eredetű diarrhoeaban nem pótolja 
az antibakteriális kezelést! Akut dysenleria (magas 
láz, véres széklet) elsődleges kezelésére nem aJkai~ 
mazható. 

2 éven aluli gyermekeknek adása ellenjavallt 
Gyermekeknek kizárólag orvosi felügyelet mellett 
adható! Amíg a diarrhoea fennáll, a szarvezet víz
és elektrolitpótlásáról valamint a megfelelő diétáról 
gondoskodni kell. 

Ha tartós szedésekor hasi puffadás vagy 
subileus lépne fel, a kezelést azonnal fel kel! füg
geszteni. 

Májműködési zavar eselén a gyógyszer nagyfo
kú "first pass" metabolizmusa miatt a beteget az 
esetlegesen kialakuló központi idegrendszeri toxici
tás miatt megfigyelés alatt kell tartani. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni·tilos! 

A továbbiakban egyénileg határozandó meg a 
tilalom mértéke. 

Túladagolás eset én {beleértve a májfunkciós za
var miatti relatív túladagolási is) központi idegrend
szeri depressio (stupor, koordinációs zavar, aluszé
konyság, miosis, izomhypertonia, légzésdepresío) 
és ileus léphet fel. 

Antidotum: felnőtteknek 0,4 mg (1 ml), gyerme
keknek0,01 mg/ttkg iv. nalexon (Narcanti inj.) adha
tó szükség esetén. Miután az Imodium hatástartama 
(1-3 óra) hosszabb, mint a naloxoné, az injekció 
ismételt adása szükséges. A továbbiakban 48 órán 
keresztül fokozott megfigyelés szükséges. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2221 {kapszula) 

K- 2222 (oldat) 



lMÓVANE 7,5 rng'tabletta (2í:ili) 
RHdNE-PÓULENCITHERApLIX 
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Nem benzodiazepin típusú altató, hanem a cik~ 
!opirrolon vegyületcsoport egyik tagja, amely szer
kezetileg más hypnoticumokkat és nyugtatókkal 
nem rokon. Nagy affinitása van a GABA makro
molekuláris receptor komplex CNS kötési oldalához, 
és olyan strukturális változásokat vált ki. amelyek a 
meglévő hypnoticumokétól eltérőek. Gyors elaivást 
eredményez. Nem csökkenti a REM periódusok szá
mát, és megvédi a lassú hullámú aivások (NAEM) 
minóségét. 

Rövid a felezési ideje, 3,6--6 óra, és metabolitjai 
nem akkumulálódnak érdemlegesen. 
• Hatóanyag 

7,5 mg zopiclonum tablettán ként. 
• Javallat 

Álmatlanság gyógyszeres kezelése. Igy: elaivá
si nehézségek, éjszakai vagy korai felébredés, át
meneti alvászavar, krónikus álmatlanság. A psychi
átriai zavarokat kíséré másodiagos álmatlanság 
eseteiben, amikor a fizikális és más megoldások 
eredménytelenek, és az álmatlanság súlyos problé
mát okoz. 
e Ellenjavallat 

Terhesség: nincs elegendő tapasztalat. Bár ál
latkísérletekben nem észleltek károsodást, el kel! ke
rülni a terhesség alatti használatát 

Szoptatás időszakában adása nem javasolt, mi
vel átjut a tejbe. 

Gyermekeknek kellő tapasztalatok hiányában 
adása nem javasolt. 
e Adagolás 

Felnőtteknek az ajánlott adag 1 tabletta (7 ,5 mg) 
röviddel lefekvés előtt. Olyan betegeknek, akik nem 
reagálnak kisebb dózisokra, súlyos vagy tartós ál
matlanság esetében 2 tabletta, azaz (15 mg). 

Idős korban a kezdő adag általában Y2 tabletta 
(3,75 mg). 

Amennyiben klinikailag szükséges a hatásos
ságtól és a válaszreakciótól függően az adag foko
zott óvatossággal növelhető. 

Elégtelen májfunkció esetén kiürülése csökken, 
ezért kisebb adagok adása indokolt, ami fokozott 
óvatossággal emelhető 7,5 mg-ra. Ennél magasabb 
adag alkalmazása nem célszerű. 
e Mellékhatás 

Előfordulhatnak enyhe keserű vagy fémes utóíz, 
ritkábban enyhe gyomor-bél zavarok, beleértve az 
émelygést és hányást. 

Adverz hatásként jelentkezhet ingerlékenység, 
confusio, nyomott hangulat. 

Nagyon ritkán megfigyeltek allergiás bórje!ensé-

geket (csalánkiütés). Esetenként előfordulhat elhú
zódó álmosság vagy korai felébredés, sokkal ritkáb
ban szédülés, ataxia. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Valamennyi hypnoticumhoz hasonlóan vigyázni 
kell az alkohol, Vagy más centralisan ható nyugtató
szer együttes használatára. Csökkentheti az 
imipramin vagy-más triciklikus szerek antidepressíV 
hatását, fokozhatja e szerek kiürOiési sebességét, 
bár ez a klinikai összefüggés még tisztázatlan. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazását, mint más hypnoticllmét is, a szük
séges legrövidebb távra kell beállítani és nem cél
szerű 4 hétnél tovább alkalmazni. 

A röVidtávú kezelés hirtelen megszúntetése ese
tén elvonás! tünetek nem valósz!núek, ennek ellené
re a beteg fokozott ellenőrzése szOkséges és cél
szerű a fokozatos elhagyás. 

Tartós kezelés esetén fokozott óvatosság szOk
séges. 

Túladagolás véletlenszerű előfordulásakor nem 
észleltek komoly, vagy tartós hatást. A bejelentett fő 
tünetek: lehangoltság, ataxia és letargia voltak. 

Túladagolás esetén toXikológiai ellátás szOksé
ges (hasonlóan más altatókhoz). 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A ta.. 
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt 
tilos szeszes italt fogyasztanil 

Eltartás: fénytól védve, száraz helyen, szobahő
mérsékleten. 
e Megjegyzés: O V 
• Törzskönyvi szám: K- 1802 

lmmunsuppressív 'hat<isú készitmények. 
• Hatóanyag · 

25 mg illetve 50 mg azathioprinum filmbevonatú 
tablettánként 50 mg azathioprinum /nátriumsó for
májában{ porampullánként 
e Javallat 

Szervátü!tetés. 
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Immunológiai megbetegedések: krónikus aktív 
hepatitis, súlyos rheumatoid arthritis, szisztémás 
lupus erythematodes, dermatomyositis, pemphigus 
vulgaris, polyarteritis nodosa, szerzett haemo!ytikus 
anaemia, idiopathiás thrombocytopeniás purpura, 

pyoderma gangrenosum. Ezen megbetegedések
ben javallt, ha: 

a) önmagában kortikoszteroid terápiára nem re
agálnak, vagy 

b) szteroidoknak csa_k komoly mallékhatásokat 
okozó mennyiségével kezelhetők és ez a szteroid 
adag csökkentését teszi szakségessé 

c) kortikoszteroidok ellenjava!ltak. 
e Ellenjavallat 

Azaticprin túlérzékenység. Terhesség. 
• Adagolás 

Szervátültetésben: gyermekeknek és feln6t
teknek a kezdő lökésadag legfeljebb 5 mg/ttkg-ig 
per os vagy iv. A fenntartó adag n8pi 1-4 mg/ttkg 
per os. {Az adag a klinikai választól és a haema
tológia! toleranciától függ.) 

Ha orális kezelés nem alkalmazható csak abban 
az esetben, napi 1-2,5 mg/ttkg iv. A kezelés hossz
abb időn át végezhető, hacsak valamelyik mallék
hatás ezt nem e!lenjavallja. Ha a kezelést 1 év után 
megszakítják, nagy·a kockázat a szerv néhány hé
ten belüli kilökódésére. 

Más megbetegedésekben: az adagolást és a 
kezelés időtartamát minden esetben egyénileg kell 
meghatározni. 

A szokásos kezdő adag napi 2-2,5 mg/ttkg per 
os. Ezt haematológiai vagy más komj:Jiikáció fellép
tekor csökkenteni kell. Ha 3 hónapon belül nincs ja
vulás a kezelés folytatását mérlege!ni kell. 

Krónikus aktív hepatitisben aszokásos adag na
pi 1-1,5 mg/ttkg per os. 

Rheumatoid arthritisben kisebb adagok hatá
sosak. 

A tablettát étkezés Mzben kell bevenni. 
Az iv. injekció csak szarvátültetésben adható: 

a porampulla tartalmát nem kevesebb, mint 5 ml 
injekcióhoz való desztillált vízben kell oldani és 
nem kevesebb mint 1 perc időtartam alatt, lassan 
beadni. Mive! az oldat alkalikus és helyileg _erősen 
izgató hatású, ezért az lmuran injekció beadása 
után az injekció helyére másik fecskendövei leg
alább 50 ml izotóniás nátrium klorid oldat, vagy 
sós glükóz oldatot kell beadni, hogy a hatóanyag 
felhíguljon és ezzel mintegy átmossuk a beadás 
helyét. 

Az injekcióhoz csak 'közvetlenOI a felhasználás 
·előtt készült oldatot szabad használni, a maradék 
oldatot el kell önteni. 
• Mellékhatás 

A csontvelő működés általában reverzibilis, 
adag-függő depressioja, leukopenia, thrombocy
topenia és ritkán anaemia. Haematologiai toxicitás 
(leggyakrabban a kezelés kezdetén), megaloblas
tJ::ls erythropoesis és macrocytosis. Orális kezelés- . 
kGr -.kOiönböző gastrointestinalis zavarok, nausea, 
~á~8.s, anqrexia Uavasolt a kezelés megszakítása 
~ ala~nyabb adaggal való folytatása). Epepan
gás, májkárosodás. Allergiás tünetek: láz, bőrkiütés, 
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myalgia, arthralgia. Akut veseelégtelenség, 
haemolyticus anaemia, akut tüdömegbetegedés, 
meningitises reakciók. 

Főként szervátü::ctés esetén: pancreatitis, gran
ulomatosus béltünetek, gastroduodenalis fekély, 
intestinalis haemorrhagia, necrosis, perforatió (meg
jelenésOkben az egyidejű szteroid kezelés is szere
pet játszhat). Malignus tumorok, bórtumor főleg 

napnak kitett bórfe!ületeken. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adandó: 
- a!lopurinol!a! (metabollzmusát gátolja; a szaká

sos adag "lA-e elég); 
- cytostaticumokkal (a csontvelő suppressio fo

kozódhat); 
-nem depolarizáló izomrelaxánsokkal (ezek ha

tását antagonizálja); 
- szukcinilkolinnal (felerősíti a neuromuscularis 

blockot okozó hatást). 
e Figyelmeztetés 

Kezelés csak akkor folytatható ha a beteg a 
kezelés teljes időtartama alatt a toxikus hatásokat 
értékelő megfigyelés alatt tartható! A kezelés első 
nyolc hetében a vérképet (beleértve a thrombocyta 
számot) legalább hetenként, magasabb adagú ke
zeléskor valamint vese vagy májműködés zavara 
esetén gyakrabban ke!! ellenőrizni. 

Súlyos máj és vesekárosodás esetén a betege
ket szigorú megfigyelés alatt kel! tartani és esetleg 
az adag csökkentése szOkséges. 

Ha epepangásos májkárosodás lép fel, a keze
lés felfüggesztése javasolt. A kezelés hirtelen meg
szüntetése bizonyos esetekben súlyos relapsussal 
járhat, ezért fokozatosan kel! a gyógyszert elhagyni, 
szigorú ellenőrzés mellett. A kezelés folyamán - kü
lönösen szarvátültetésben - a betegek fokozottan 
fertőzés-veszélyeztetettek. 

Mivel az azalioprin és metabotitjai a placentán 
áthatolnak, terhesség esetén a kezelés előny/koc
kázat arányát alaposan mérlegelni kell. Szoptatás 
idején alkalmazása kerü!endő, illetve a kezelés idő
tartamára a szoptatást ajánlatos felfüggeszteni. 

Pemphigus és rheumatoid arthritis esetén jobb 
terápiás hatás érhető el kertikoidok együttadása 
nélkül. 

SzervátOitetéses betegekben, elsősorban a nap
nak kitett bórterületeken lymphoreticularis és 
epithelialis malignus tumor alakulhat ki, ezért a na
pozástól tartózkodni kell, és a bőrt szabályos időkö
zök[:)en meg kell vizsgálni. 

Túladagolás esetén tüneti kezelést· kell alkal
mazni! Az azatioprin~Qialysalható, súlyos esetben 
mérlegelendő dialysisset történő eltávolítása. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + + Vsz Sz (filmtabletta) fénytól 
védve; Fb (injekció) 
• Törzskönyvi szám:-K- 1325 (25 mg filmtabl.); 
K- 665 (50 mg filmtabl.); K- 835 (injekció) 



I.NQERAL·tablettáf(S.Öx; fOOlc) ..•.• · .. ·. 
INDERAL1··mg in)ekció{1'01x.1 riirj. 
ZENECA '1\ic::l(;s~;-:c-~t~-~b§_ -1 . 

A propranolai kompetitív 131- és 132-adrenorecep
tor antagonista. Béta-adrenareceptor egoniste hatá
sa nincs. Az 1-3 mgmtert meghaladó szérumkon
centrációknál membránstabilizáló hatású, bár orális 
terápia során ilyen magas vérszint igen ritkán fordul 
elő. 

Embereken a kompetitív béta-adrenareceptor 
blokádot a béta-agonista szerakkel (pl. isoprenalin) 
végzett dózis/hatás (szívfrekvencia) görbén bizonyí
tották. 

Szájon át adva teljes mértékben felszívódik, a 
csúcs-p!azmakoncentrációk éhgyomorra a beadást 
követő 1-2 óra múlva jelentkeznek. A propranelol 
igen jól és gyorsan eloszlik a szervezetben, a leg
magasabb propranolol-szint a tüdőben, a májban, a 
vesékben, az agyban és aszívben alakul ki. Erősen 
kötódik a plazma fehérjékhez (80-95%). A májban 
metabolizálódik, a kiválasztódás felezési ideje 3--6 
óra. 
• Hatóanyag 

40 mg propranololium chioratum tab!ettánként. 
1 mg propranololium chioratum (1 ml) ampullán

ként. 
o Javallat 

Essentialis és renalis hypertonia, angina pec
toris, akut myocardialis infarctus után hosszútávú 
profilaxis, a tachycardiás szívritmuszavarok legtöbb 
formája, migrain megelőzése, essentialis tremor, 
szorongás és szorongásos tachycardia, essentialis 
és secunder hyperkinesis, thyreotoxicosis és 
thyreotoxikus krizis adjuvans kezelése, hyper
trophiás obstruktív cardiomyopathia, phaeochromo
cytoma (alfa-adrenoreceptor blackalóval kombinál
va). 
• Ellenjavallat 

A többi 13-blokkolóhoz hasonlóan a propanol ne
gatív inatrop hatása miatt kezeletlen szívelégtelen
ség eselén ellenjavallt 

Nem ajánlott, amennyiben bronchialis asthma 
vagy bronchospasmus szerepel az anamnesisben. 

A többi 13-blockolóhoz hasonlóan nem ajánlott az 
alábbi esetekben: A készítménnyel szembeni ismert 
túlérzékenység, bradycardia, cardiogen shock, hy
potensio, metabolikus acidosis, hosszú idejű kopla
lás után, súlyos perifériás artheriás keringési zavar, 
ll. vagy !ll. fokú alrioventricularis blokk, sick sinus 
syndroma, kezeletlen phaeochromocytoma, keze
letlen szívelégtelenség, Prinzmetal angina. 
o Adagolás 

Felnőtteknek 
Orális adagolás 
Hypertonia: A napi 2-szer 80 mg-os kezdeti 

adag a válaszreakciótól függóen, 1 hetes időközön
ként növelhető. A szokásos adag napi 160-320 mg, 
a maximális napi adag nem haladhatja meg a 640 
mg-ot. Diureticummal vagy más antihypertensiv 
gyógyszerrel együtt adva további vérnyomáscsök
kenés érhető el. 

Angina pectoris, szorongás, migrain és esszen
ciális tremor 

A napi 2-3-szor 40 mg kezdeti adag ugyan
ennyivel növelhető egy hetes intervallumokban a 
beteg reakciójától függóen. Szorongás, migrain és 
essentialis tremor kezelésekor a megfelelő válaszre
akció általában80-160mg-os napi adaQnál, angina 
pectoris esetén 120-240 mg-os napi adagnál jelent
kezik. A maximális napi adag migraine kezelésekor 
a 240 mg-ot, angina kezelésekor a 480 mg-ot nem 
haladhatja meg. 

Ritmuszavarok, szorongásos tachycardia, hy
pertrophikus obstruktiv cardiomyopathia és thyreo
toxicosis 

Napi 3-4-szer 10-40 mg-os adaggal általában 
elérhető a kívánt hatás. Arrhythmiák kezelésében a 
maximális napi adag nem haladhatja meg a 240 
mg-ot. 

Extrasystofeval, tachycardiáva/ járó ritmuszava
rok, szorongásos tachycardia, hyperkinesis, hyper~ 
trophiás obstructív cardiomyopathia és thyreotoxi· 
co sis 

Napi 3-4-szer 10-40 mg-os adaggal általában 
elérhető a kívánt hatás. 

Myocardia/is infarctus utáni kezelés. A kezelést 
a myocardialis infarctus! követő 5-21. napon belül 
kel! megkezdeni, a kezdeti adag naponta 4-szer 40 
mg, 2 vagy 3 napig. A jobb compliance céljából 
ezután a teljes napi adag napi 2-szer 80 mg is lehet. 

Phaeochromocytoma. Csak alpha-adrenorecep
tor blackaló gyógyszerrel egyOtt alkalmazva! Mútét 
előtt: 3 napon át napi 60 mg javallt. Nem múthető 
rosszindulatú esetekben napi 30 rng. 

Intravénás adagolás. Az intravénás injekció 
csak szivritmuszavarok és thyreotoxikus krízis sür
gős kezelésekor. javallt Az Inderal kezdeti adagja 
1 mg (1 ml) 1 perc alatt beadva. Ez két perces szü
netekkel megismételhető a válaszreakció beálltáig, 
illetve maximum 10 mg teljes adagig, ha a beteg 
eszméleténél van, vagy 5 mg-ig anaesthesia alatt 
Iévá betegek esetében. Az Inderal injekció 0,9%-os 
nátriumklorid és 5%-os glükóz oldattal kompatibilis. 

Gyermekeknek 
Szívritmuszavarok, phaeochromocytoma, thy

reotoxicosis. Az adagolási egyénenként kell meg
határozni. 
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A szokásos adagok: 
Orális adagolás: 0,25-0,5 mg/ttkg, szükség sze

ríni 3-4-szer naponta. 
Intravénás adagolás: 0,025-0,05 mg/ttkg lassan 

beadva, az EKG ellenőrzése mellett, szükség sze
rint napi 3-4-szer ismételve. 

Migrain. Orálisan: 12 éves kor alatt naponta 2-3-
szar 20 mg. 12 éves kor telett felnőtt adag. 

ldóskorúak részére: 
A vérszint és életkor közötti összefüggésre 

vonatkozó bizonyítékok. ellentmondásosak. Idő
sebb embereknél az optimális adagolás- a klini
kai válaszreakciónak megfelelóen- egyénileg ál
lítandó be. 
• Mellékhatás 

Általában jól tolerálható. A klinikai vizsgálatok
ban általában a nemvárt mellékhatások a propra
nelol farmakológiai hatásának tulajdoníthatóak. 

Cardiovascularis rendszer: bradycardia, a szív
elégtelenség további romlása, esetleg syncopeval 
járó posturalis hypotoniával, hideg végtagok. Arra 
érzékeny betegeken a szívblokk kiújulhat, claudica
tio intermittens és a Raynaud jelenség fokozódhat. 

Központi idegrendszer: Zavartság, hangulati in
gadozás, rémálom, psychosis, hallucinalio és alvás
zavarok. 

Endocrin rendszer: Gyermekeknél hypoglycae-
mia. 

Gastrointestinalis rendszer: Gastrointestinalis 
zavarok. 

Vér- és vérképző rendszer: Purpura, thrombocy
topaenia. 

Kűltakaró: Alopecia, szemszárazság, psoriasis 
jellegű bőrreakció, psoriasis kiújulása, bőrkiütése. 

Idegrendszeri: Paraesthesia. 
Légzőrendszer: Bronchospasmus (néha végze

tes kimenetelű) előfordulhat olyan betegekben, akik
nek anamnesisében bronchialis asthma vagy asth
más rosszullét szerepelhet (lásd Ellenjavallat). 

Érzékszervek: LátásZavar. 
Egyéb: Fáradtság és/vagy kimerültség (gyakran 

csak átmeneti), ANA (antinuclear Antitestek) növe
kedhetnek, azonban ennek klinikai jelentősége nem 
ismert. 

A gyógykezelés felfüggesztését meg kell fontol
ni, amennyiben a fenti jelenségek bármelyike káro
san hat a betegre. 

A béta-adrenerg blackalóval folytatott terápia 
csak fokozatosan állítható le. Azon ritka esetben, ha 
intolerancia tapasztalható, mely bradycardiában és 
hypotaníában nyilvánul meg, a gyógyszer szedését 
abba kell hagyni és szükség eselén a túladagolás
nál előírt kezelést kell elkezdeni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- Negatív inatrop hatású kalciumblokkolókkal, 
mint verapamillal, diltiazemmel kombinálva károso
dott kamrafunkciójú, és/vagy vezetési zavarban 
szenvedő betegeknek óvatosan adandó, mert az 
SA és AV vezetési időt megnyújthatja, együttadása 
súlyos hypotensiót, bradycardiát és szívelégtelen
séget eredményezhet. 

-Tilos akár a p-blockofó, akár a kalciumcsator
na-blokkoló intravénás adása a másik gyógyszer 
abbahagyását követő 48 órán belül. 

- Dihidropiridinekkel pl. nifedipinne! együttadva 
növelheti a hypotensio esélyét és latens szívelégte
lenség manifesztálódhat. 

- l. csoportba tartozó antiarrhythymiás gyógy
szerekke!, p!. dizopiramidda! kOlönösen óvatosan 
adandó. 

- Szívglikozidokkal együttadva növelheti az AV 
átvezetés idejét. 

- A hypoglykaemia okozta tachyCardfáS tünete
ket módosíthatja. Hypoglykaemiás terápia mellett 
fokozott óvatossággal adható, mivel az Inderal 
megnyújthatja az inzulin által kiváltott hypoglykae
miás átlapot idejét. 

- Sympathomimetikus szerek pl. epinefrin (adre
nalin) ellensúlyozhatja a P-blokkolók hatását. 

Epinefrin tartalmú parenteralis készítmények 
óvatosan adandó, mert ritkán vasoconstrictiót, hy
pertensiót és bradycardiát okozhat 

- Udocain infúzióval történő együttadása kerü
lendő {a lidokain p!azmakoncentrációját 30%-kal 
megeme!heti). 

- Cimetidin, illetve hidralazin együttadáskor nö
vekszik, míg alkohol együttadásakor csökken a 
plazma propranololszintje. 

- Ergotamin, dihidroergotamin propanollal 
együtt alkalmazva különös figyelmet igényel, mivel 
vasospastikus reakciók alakulhatnak ki. 
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- Prosztaglandinszintetáz-inhibitorok rnind pL 
ibuprofen és indometacin csökkenthetik a proprano
lal hypotensiv hatását. 

- Propranolai és klórpromazin együttadása 
mindkét gyógyszer vérszintjének emelkedéséhez 
vezethet. Ez a klórpromazin antipsychotikus és a 
propanalal antihypertensiv hatásának fokozódását 
eredményezheti. 
o Figyelmeztetés 

Csakúgy, mint más 13-adrenoreceptor blackaló 
gyógyszerek esetében: 

- adásakor kü!önleges óvatosságra van szük
ség, ha a szív tartafékereje csökkent. Szívelégtelen
ség eselén kerü!n"1 kell a 13-adrenoreceptor blacko
lők alkalmazását, (lásd Ellenjavallat), illetve csak 
olyan betegeknek adható, akiknek a decompensa
tiós tünetei jól befolyásolhatóak; 

- mivel a felezési idő a jelentős máj- vagy vese
funkciós zavarban szenvedő betegekben megnöve
kedhet, fokozott gondosságot igényel a kezelés el
kezdése és a kezdő dózis megválasztása. 

Az Inderal óvatosan alkalmazandó decompen
zált májcirrhosisos betegek esetében. Portalis hy
pertensióban szenvedó betegek májfunkciója ro
molhat, s hepatikus encephalopathia alakulhat kí. A 
propanalal növelheti a hepatikus encephalopathia 
kialakulásának veszélyét; 

- a 13-adrenoreceptor blockolók farmakológiai 
hatásukból adódóan csökkentik a szívfrekvenciát. 
Az adagot csökkenti kell azon ritka esetekben, ami
kor a klinikai tüneteket a lassú szívritmus okozza; 



- az ischaemiás szívbetegségben szenvedök 
kezelését nem szabad hirtelen megszakítani, ilyen
kor egy másik !3-adrenoreceptor blackalóval kell he
lyettesíteni az lnderalt, vagy fokozatosan kell csök
kenteni az adagját; 

- arteriás keringési zavarok esetén az Inderal 
súlyosbíthatja a tüneteket (lásd Ellenjavallat). 

Az AV v8zeiésre gyakorolt negatív hatásamiatt l 
fokú AV-black eselén csak fokozott óvatossággal 
szabad alkalmazni. 

A hypoglycaemia okozta tachycardiás reakciói 
módosíthatja (lásd Gyógyszerkölcsönhatás). 

Elfedheti a thyreotoxicosis tüneteit. 
- !3-blockolók azokon a betegeken, akiknek 

anamnesisében anaphylaxiás reakció fordult elő 
többféle allergénnel szemben, még súlyosabb reak
ciói válthat ki az ismételt allergén hatás. Az ilyen be
tegek esetében előfordulhat, hogy az allergiás reak
ciók kezelésére szokásos adagban adott epinefrin 
(adrenalin) hatástalan marad. 

- fl-blockolók súlyosbíthatják a rebound-hyper
toniát, amely a klonidin elvonását követheti. Ha a két 
gyógyszert együtt alkalmazzák, a 13-blockoló adását 
meg kell szakítani néhány nappal a klonidin adásá
nak befejezése elölt. Ha a klonidint fl-blockoló terá
piával helyettes1tik, a 13-blockoló bevezetését né
hány nappal a klonidin adagolás leállltása utánra 
kell elhalasztani. 

Anaestheticumot Inderallal együtt csak óvato
san szabad alkalmazni. Az anaesthesiologust tájé
koztatni kell és a lehető legkisebb negatív inatrop 
hatású anaesthesiologust tájékoztatni kell és a lehe
tő legkisebb negatív inatrop hatású anaestheticu
mot kell választani. Anaestheticumokkal együtt adva 
fokozhatja a reflextachycardiát és növelheti a hypo
tensio veszélyét. Myocardialis depressiót okozó 
anaestheticumot adása kerűlendó. 

Terhesség esetén az Inderal-kezelés kerülendő 
csakúgy, mint más gyógyszerek esetében és csak 
az előny/kockázat alapos mérlegelése alapján vé
gezhető. Az Inderal alkalmazása során teratagen 
hatást nem tapasztaltak. A !3-blockolók azonban 
csökkentik a placenta-perfúziót és ezért intrauterin 
elhalás, ill. alulfejlettség és koraszülés előfordulhat. 
További mellékhatások is előfordulhatnak (kűlönö
sen az újszülött hypoglycaemiája és bradycardiája, 
ill. a foetus bradycardiája). A postnatalis idöszakban 
fokozott az újszülött szív- és tüdószövődményének 
a rizikója. 

Legtöbb j3-blockoló (különösen a lipofil szerek) 
különböző mértékben átjutnak az anyatejbe. Ezért 
ilyen gyógyszerek adásakor a szoptatá.s nem java
solt. 

A propranolai nem befolyásolja lényegesen a 
gépjárművezetői, ill. gépkezelői képességet, azon
ban figyelembe kell venni, hogy szédülés vagy fá
radtság előfordulhat. 

Túladagolás. A túladagolás tünetei között előfor-

dulhat bradycardia, hypotensio, akut szívelégtelen
ség és bronchospasmus. 

A kezelés általában intenzív osztályon szaros 
observatio, gyomormosás, carbo activatus és 
hashajtó adása a gyomor-béltraktusban még jelen
levő gyógyszer felszívódásának megelőzésére, 

valamint a hypotensio és shock ellátása plazma
vagy plazmapótló szerekkel. 

Extrém bradycardia esetén 1-2 mg iv. atropin 
adható és/vagy pacemaker behelyezhető, majd ezt 
követően - ha szükséges- iv. bolusban adott 1 O mg 
glukagon. A választól függően - szük~ég esetén a 
glukagon iv. injekcióban megismételhető, vagy infú
zió formájában (1-10 mg/óra) adandó. Ha a gluka
gonra a válasz elmarad, vagy glukagon nem ál! ren
delkezésre, fl-adrenoreceptor-stimuláns adása ja
vallt, mint pl. dobutamin 2,5--1 O ).lg/k.g/perc intravé
nás infúzió formájában. Adobutamin pozitív inatrop 
hatása miatt alkalmas a hypotensio és az akut szív
elégtelenség kezelésére. Valószínű, hogy ezek az 
adagok nem lesznek megfelelőek a !3-blockolók 
nagymértékű túladagolása által előidézett cardiális 
hatások visszafordítására. 

Adobutamin adagja szükség esetén a beteg kl i~ 
nikai állapotának megfelelő kívánt választ elérés.éig 
emelhető. 

A bronchospasmus általában !)2-agonista bron-.. 
chodilatatorokkal pl. salbutamollal visszafordítható. 
Nagy adagok válhatnak szakségessé és a dózist a 
klinikai válasznak megfelelően kell beállítani. Egyes 
esetekben oxigén vagy mesterséges lélegeztetés 
válhat szükségessé. 

Eltartás: tabletta szobahómérsékleten, fénytől és 
nedvességtől védve, injekció szobahómérsékleten .. 
fénytól védve tartandó. 
• Megjegyzés: Tabletta: +V 

Injekció: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 628 (injekció) 

K- 569 (tabletta). 
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Erős hatású nemszteroid gyulladáscsökkentó, 
fájdalomcsillapító és lázcsillapító, a cic!ooxigenáz 
bénításával gátolja a prosztaglandinok bioszintézis
ét. Mellékhatásai miatt kellő óvatossággal alkalma
zandó. 

e Hatóanyag 
25 mg indometacinum kapszulánként 50 mg, il

letve 100 mg indometacinum végbélkúponként 
e Javallat 

Gyulladásos eredetű ízület!-, izom-, és heveny 
lágyrészmegbetegedések, ha más nemszteroid 
gyulladáscsökkentő szer hatástafan vagy nem ad
ható: rheumatoid arthritis (polyarthritis chronica 
progressiva), spondylarthritis ankylopoetica (mar
bus Bechterew), osteoarthritis, periarthritis humero
scapularis, bursitis, tendínitis, tendovaginitis, sinovi
tis, akut köszvény. 
e Ellenjavallat 

Ulcus vantriculi és ulcus duodeni, súlyos króni
kus gastrointestinalis megbetegedés, indometacin
nal, szalicHátokkal vagy más, nemszteroid gyul
ladásgátlóval szemben kialakult túlérzékenység, 
terhesség, szoptatás, 14 éven aluli életkor. A vég
bélkúp ellenjavallt olyan betegeknek, akiknek rövid
del az indometacin-kezelés megkezdése elött proc
titisük volttovábbá aktuálisan fennálló rectalis vér
zés esetén. 
• Adagolás 

Egyéni megítélést igényel, a legkisebb hatékony 
adag, ill. a beteg túróképességének figyelembevé
telével. A gyógyszert étkezés közben vagy közvet
len étkezés után kell bevenni, lehetőleg tejjel vagy 
antacidummal együtt. 

Átlagos adagja felnőtteknek. rheumatoid arthri
tisben, spondylarthritis ankylopoeticában, osteo
arthritisben: kezdetben napi 50-75 mg (2-3-szor 
1 kapszula). Éjszakai fájdalom vagy reggeli ízületi 
merevség eselén a fenti ~dag kiegészíthető este 1 
végbélkúppal (50 mg vagY 100 mg). Ha a beteg jól 
túri a gyógyszert és szükséges, az adag fokozato
san növelhető, aszokásos adag felső határáig. 

Periarthritis humeroscapu!aris, bursitis, tendini
tis, tendovaginitis, sinovifis esetén napi 75--150 mg 
(3-6 kapszula) 3-4 részre elosztva, mindaddig, 
amig a tünetek több napig nem jelentkeznek (általá
ban 7-14 nap). 

Akut köszvényben: napi 100-150 mg (2-3-szor 
2 kapszula) a heveny rohamok megszúnéséig, 
majd az adag gyorsan csökkentendő, a teljes meg
vonási g. 

A szokásos adag legfeljebb napi 150-200 mg 
lehet. A mennyiség további emelésével a terápiás 
hatás nem nő, mellékhatások azonban fokozottan 
jelentkezhetnek. 

Kombinált kezelés. Rheumatoid arthritis súlyo
sabb formáiban szteroiddal kombinálható, ilyenkor 
a szteroid adagját csökkenteni kell. Heveny kösz
vényben húgysavürítést fokozó készítményekkel ad
ható együtt. Szalicilátokkal és egyéb nemszteroid 
gyulladásgátlóval nem célszerű kombinálni, mert a 
terápiás hatás nem ősszegeződik, a me! lékhatások 
kockázata azonban ugrásszerűen nő. (Kivétel a 
rheumatoid arthritis, amelyben az lndometacinum 

637 

kúp más, nemszteroid gyulladásgátló mellett is ad
ható az éjszakai fájdalom és a reggeli kézmerevség 
csökkentése érdekében.) 
e Mellékhatás 

Központi idegrendszeri tünetek: fejfájás, szédü
lés, aluszékonyság, fáradtság, zavartság, ájulás, 
görcs, coma, paraesthesia, izomgyengeség, szo
rongás, depressio, ha!lucinatio és má_§..PSY:St:tés za
var, gastrointestinalis tünetek: hányinger, hányás, 
emésztési zavar, étvágytalanság, epigastriális nyo
másérzékenység, hasi fájdalom, hasmenés, ritkán 
vérzés, fekélyképződés, perforatio (általában szte
roidokkal vagy szalicilátokkal történő kombinálás 
esetén). 

Allergiás reakciók: viszketés, bőrkiütés, angio
neurotikus oedema, dyspnoe, asthma, hirtelen vér
nyomásesés. 

Haematologiai tünetek: thrombocytopenia, leu
kopenia, purpura, aplastikus és haemolytikus anae
mia, ritkán agranulocytosis, csontvelő-károsodás. 

Egyéb tünetek: látászavar, fülzúgás, hallászavar, 
máj- és vesemúködési zavar (ritkán toxikus hepati
tis), oedema, vérnyomás-emelkedés, haematuria, 
hyperglycaemia, angina, perifériás neuropathia, csí
pőízületi arthropathia. 

A végbélkúp helyi mellékhatása: tenesmus, 
proctitis, rectalis vérzés és fájdalom. 

Leggyakoribb a - jellegzetesen reggeli és fron
tális- fejfájás, szédülés, emésztési zavar. 

Az adag fokozatos emelésével a mellékhatások 
súlyossága, ill. kockázata csökkenthető. Enyhe mal
lékhatások az adag csökkentését, súlyos tOnetek (a 
tartós fejfájás is) a kezelés abbahagyását teszik 
szükségessé. 
G Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- szalicilátokkal (az együttadás fekélyt, vérzés! 

okozhat, vagy reaktiválhat, továbbá a szalicilátok 
csökkentik az indometacin vérszintjét); 

- diflunizoflal (az indometacin renalis elearanc-
ét csökkenti, plazmaszintjét szignifikánsan növeli); 

óvatosan adható: 
- szteroidokkal (azok adagját csökkenteni kell); 
- anticoagulánsokkal, szulfonamidokkal (ezek ha-

tását fokozza); 
- furasemiddel és tiazidokkal (csökkentheti ezek 

Na-ürítést fokozó és antihypertensiv hatását); 
-13-receptor-blockolókkal (csökkentheti ezek anti

hypertensiv hatását); 
- egyéb antihypertensiv szerekkel (hatásukat csök-

kentheti); 
- benzilpenicillinnel (annak felezési idejét növeli); 
- liliummal (annak plazma-koncentrációját növeli); 
- metotrexáttal (toxicitását fokozza); 
- probeniciddel (az indometacin plazma szintjét 

fokozza); 
- aminoglikozidokkal (plazmaszintjüket, toxicitá

sukat fokozza); 



- digitáliszokkal (p!azmaszintjúket fokozza); 
- oralis antidiabeticumokkal, inzulinnal (vércukor~ 

csökkentő hatásukat fokozhatja, adagjuk módosítá~ 
sa válhat szúkségessé); 

- triamterennel (nephrotoxicitás veszélye nő). 
• Figyelmeztetés 

Epilepsiában, Parkinson~kórban. psychiatriai 
kórképekben. vese~ és májműködési zavar, véralva~ 
dási rendellenességek, hallás és látás zavarok ese~ 
tén, valamint idős betegeknek fokozott óvatosság
gal adagolandó. Az indometacin kezelés elfedheti 
intercurrens fertőzések tüneteit, ill. látens bakteriális 
folyamatokat aktiválhat. KOlönös óvitosság szOksé
ges már fennálló, kezelt gyulladás esetén. Ha az 
indometacin kezelés alatt fertőzés tünetei észlelhe
tők, azonnali antibioticum adása és az indometacin 
kezelés abbahagyása szükséges. A készítmény 
szedését azonnal abba kell hagyni súlyos mellékha
tások jelentkezésekor is (nem szűnó fejfájás, 
leukopenia, thrombocytopenia, gastrointestinalis 
vérzés veszélye). " 

Hosszan tartó szedés esetén szemészeti ellen
őrzés is szükséges. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. Kúp: hűvös 

helyen. 
o Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3390 {kapszula); Tsz.: 
3391 (50 mg kúp); Tsz.: 3392 {100 mg kúp) 

INFUSAMIN 10o/a:líit~i:iÓ (SOprfil) 

HUMAN 

Elektrolit és szénhidrátmentes 10% aminosav 
tartalmú infúzió. 1000 ml oldat 100 g aminosavat tar
talmaz. így nagyobb folyadékterhelés nélkül még a 
fokozott aminosav szükségletet is kielégítheti. Az in
fúzióban 18 féle- részben essentiális, részben nem 
essentiális aminosav van. Az aminosavak mennyi
sége és egymáshoz viszonyított aránya lehetövé te
szi optimális hasznosításukat a fehérjeháztartásban. 

Az oldat elektrolitokat és szénhidrátokat nem tar
talmaz, így azok pótlása az egyéni szükséglet 
messzemenó figyelembevételével történhet. 
e Hatóanyag 

L-iso!eucinum 
L-leucinum 
L-lysinum (L-Iysinum 
aceticum formájában) 
L-methioninum 

g/1 
5,60 

12,50 

8,80 
3,50 

(12,40) 

L-phenylalaninum 
L-threoninum 
L-tryptophanum 
L-valinum 
L-tyrosinum 
L-cysteinum 
L-hystidinum 
L-argininum 
Acidum L-asparaginicum 
Acidum L-glutaminicum 
L-a!aninum 
L-serinum 
L-prolinum 
Acidum aminoacetícum 

9,35 
6,50 
1,30 
4,50 
0,35 
1,00 
6,00 
7,90 
3,80 
6,50 
6,20 
2,20 
3,30. 

(Glycinum) 10,70 
Natrium hydrogensu!furosum 0,50 
Aqua dest.pro inj. ad 1000,0ml 

Osszaminosav tartalom: 100 g/1 
Össznitrogén tartalom: 15,20 g/1 
Nátrium tartalom: 5 mmol/1 
pH: 5,5--7,0 
Ozmolarítás: 800 mOsm/! 
e Javallat 

Minden olyan állapot, amelyben az aktiv táplál
kozás vagy gastrointestinalis táplálás valamilyen ok 
miatt nem !ehetséges és a napi fehérjeszükséglet 
csak parenterális úton fedezhető. Javasolt fokozott 
fehérjeveszteség, megnövekedett fehérjeszükség
let vagy a fehérjék felszivódásának zavara követ
keztében létrejövő állapotokban: polytraumatisatio, 
égésbetegség, nagyobb véNeszteségek, tartós há
nyás ll!etve hasmenés, az emésztőcsatorna króni
kus megbetegedései, általános leromlással járó da
ganatos megbetegedések, akut és krónikus septi
cotoxikus állapotok, tartós eszméletlenség vagy a 
táplálkozást/táplálást akadályozó egyéb kórképek, 
hevény és idült vese- és máj megbetegedések, 
rosszul táplált, fehérjehiányos betegek mútéti élőké
szítése céljából. 
e Ellenjavallat 

Aminosav-anyagcsere egyensúly zavarai, 
mikrocirku!áció súlyos zavarával járó állapotok 
(shock), dekompenzált szivelégtelenség, vese- és 
májelégtelenség terminális szakasza, metabolikus 
acidosis, hyperhydratio, hypokalaemia. Hypo
natraemia esetén elővigyázatosság szükséges. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénásan, cseppinfúzióban. Az 
adagolás a beteg tápláltságától, a fehérjeháztartás 
állapotától, valamint a javallattól függ. 

Pefnőtteknek 
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A napi adag: 0,8 g-2 g aminosav/ttkg/nap {8 
ml-20 ml Intusamin 10% inf./ttkg/nap). Az átlag 
szükséglet 1 g aminosav/ttkg/nap {10 mllnfusamin 
10% inf./ ttkg l nap). 

Ez pl. 70ttkg esetében: 10 ml inf. x 70 kg-= 700 ml 
Intusamin 10% infúzió adagnak felel meg naponta. 

A napi összmennyiség csak kivételesen nagyfo· 
kú katabolizmus esetén haladja meg az 1,4 g ami
nosav/ttkg/nap adagot. 

A maximális adag naponta: 2 g amino
sav/ttkg/nap{20 mllnfusamin 10% inf./ttkg/nap). 

A folyadékháztartás és az aminosav anyagcsere 
túlterhelésének elkerülése és a hatékonyabb hasz
nosítása érdekében az infúzió adagolása egyenle
tes legyen. 

A maximális infundálási sebesség: 25-30 
csepp/perc (20 csepp = O, 1 g aminosav). 

Gyermekeknek 
A napi adag: 1 éves korig 1,5-2,5 g amino~ 

sav/ttkg naponta. azaz 15 ml-25 ml Intusamin 10% 
inf./ttkg/nap. 1 éves kor felett 1 g-2 g amino
sav/ttkg/nap, azaz 10 ml-20 ml Intusamin 10% 
inf./ttkg/nap. 

A maximális adag naponta: Egy éves korig 2,5 g 
aminosav/ttkg/nap (25 ml Intusamin 10% inf./ttkg 
/nap). 1 éves kor felett 2 g aminosav/ttkg/nap {20 ml 
Intusamin 10% inf./ttkg/nap). 

Az adagolás üteme: - gyermekszereléken át 
adagolva-ne haladja meg a 10 csepp/perc sebes
séget. A teljes adag lefolyása 8 óránál ne legyen rö
videbb. 
e Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: bőrkiütés, viszketés
rendkívül ritkák, amelyek szükségessé teszik az in
fúzióadás megszüntetését. 

Gastrointestinalis: hányinger, hányás - ritkán; 
hasmenés, gyomorfájdalom-rendkívül ritkán. 

Cardiovascularis: palpitatio, extrasystole, vér
nyomás csökkenés - rendkivül ritkán. 

Egyéb: érfájdalom, fárádtságérzés, borzongás, 
fejfájás, remegés, szédülés, melegségérzet- rend
kívül ritkán. 

Laboratóriumi eltérések: GOT, GPT növekedés, 
karbamid nitrogén növekedés- rendkívül ritkán. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az aminosav infúziókat nem szabad gyógysze
rekkel keverni, gyógyszerek vivőoldataként hasz
nálni a fizikai, kémiai inkompatibilitás veszélye, to
vábbá a fokozott microbás contaminatio lehetősé
ge mialt. 
e Figyelmeztetés 

Az infúzió csak kompatibilis parenterálls táplá
tást célzó infúziókkal elegyíthető. A keverés során a 
kompatibilitásról meg kell győződni. 

Az Intusamin 1 O% int. nem tartalmaz elektrolitokat 
és szénhidrátokat, azok- lehetőség szerint párhuza
mos adagolása- az aminosavak hasznosításához el
engedhetetlen. 70 kg-os beteg telies parenterális 
táplálása esetén ez naponként 60-80 mmol KCI-ot 
{60-80 ml steril, pyrogenmentes 7,4%-os KCI ol
dat) és 100-140 mmol NaCl-ot (100-140 ml steril, 
pyrogenmentes 5,8%-os NaCl oldat), valamint 3-5 
g/ttkg szénhidrátot jelent. 

Az ún. nem fehérje eredetű energia (szénhidrát 
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és zsír) mennyiségét kb. 150-200 kcal/g nitrogén 
arányban célszerű adagolni. 1000 ml Intusamin 
10% inf. kb. 15 g nitragént tartalmaz, így az optimá
lis napi energia mennyiség- a beteg állapotátót füg
góen - 2200-3000 kcal között ingadozik. 

A folyadék- és sav-bázis háztartás egyensúlyát, 
a szérum ionogramot és a vércukorszintet tanácsos 
rendszeresen ellenőrizni és a kezelés előtt a fennál-
ló zavarokat korrigáln i kell. _,. --"'-

Megnövekedett szérum ozmo!aritás esetén foko
zott óvatosággal szabad alkalmazni. 

Beszúkült májfunkciójú betegek esetében a szé
rum ammaniaszint és más fontos anyagcsere para
méterek szigorú ellenőrzése szükséges az amino
sav infúzió adásakor. 

Az oldatot kizárólag intravénásan, lehetőleg 
intracavalisan - cseppinfúzióban kell alkalmazni. 

Túl gyors adagolás hányingert, hányást, kipiru
lást, melegségérzetet válthat ki. A plazma tú! magas 
aminosav szintje a vesén keresztOl amino-sawesz* 
teségeket, esetleg az aminosavháztartás zavarát 
okozhatja. 

Kizárólag sértetlen palackban lévő tiszta, átlát· 
szó oldat használható. Csak egyszeri alkalmazásra. 
A megbontott infúziós oldatot félretenni és később 
felhasználni nem szabad. 

Eltartás: hűvös helyen, fénytől védve. Hidegben 
kristályosodás léphet fel. Az üveg 50-60 <>C-ra törté~ 
nó felmelegítése után a kristályok feloldódnak. Ezu
tán az oldat testhómérsékletre hútve értékveszteség 
nélkül felhasználható. 
o Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3850 

Súlyosabb sérülés, shock. vérzés, csökkent táp
lálékfelvétel, nagyobb műtét. fertőzés stb. következ
tében ún. "postagressiós syndroma" alakul ki, ami
kor a nitrogénürítés meghaladja a nitrogénfelvételt 
és negatív nitrogén egyensúly lép feL Ezekben az 
esetekben rendkívül fontos, hogy a fehérjék felépíté
séhez szükséges tápanyagokat a fiziológiást meg
közelítő arányban biztosítsuk olyan oldatok par
enterális bevitelével, amelyek a fehérjék felépítésé
hez szúkséges anyagokat. fáként a nyolc essentiális 
és két semiessentiális aminosavat megfelelő arány
ban tartalmazzák. 
e Hatóanyag 
L-lsoleucinum 
L-leucinum 
L-Lisinum ( sósavas só formájában) 

0,270 g 
0,470 g 
0,412g 



L~Methioninum O, 100 g 
L~Pheny!alaninum 0,405 g 
L~Threoninum 0,220 g 
L~Triptophanum 0,080 9 
L~Va!inum 0,300 g 
L~ Tyrasinum 0,035 g 
L~Cysteinum 0,100 9 
L~HystidiTÍum O, 130 g 
L~Argininum 0,210 g 
Acidum L~asparaginicum 0,430 g 
Acidum L-g!utaminicum 0,450 g 
L~Aianinum 0,170 g 
L~Serinum 0,250 g 
L-Prolinum 0,420 g 
Acidum aminoaceticum 0,630 g 
Sorbitaium pro infusione 5,000 g 
Kalium ace ti cum O, 196 g 
Natrium phosphoricum acidum 0,052 g 
Kalcium chioratum dihydricum 0,037 g 
Magnesium chioratum crystallisatum 0,051 g 

Natrium hydrogenium sulfurasum 
(Natrium pyrosulfurosum alakjában) .. 0,030 g 
Natrium hydroxydatum O, 187 g 

100 ml infúziós oldatban 
Energiatartalom: 1675 kJ/1 (400 kcal/l) 
e Javallat 

Terápiás célból minden olyan állapot, amely ~o~ 
kozott fehérjevesztés vagy megnövekedett fehéqe~ 
szükséglet, vagy a fehérje felszivódásának zavara 
következtében alakult ki: kiterjedt trauma, égésbe~ 
tegség, vérveszteség, nagy mútétek utáni ál!apowt, 
súlyos és tartós hányás, ill. hasmenés, ~ ~mészto~ 
csatorna stenotisáló, ulceráló folyamatai, altalános 
leromlással járó daganatos megbetegedések, ak~t 
és krónikus septicotoxicus állapotok, tartós eszme
letlenség vagy Eigyéb orális táplátást akadályozó t~~ 
nyezók, rosszul táplált, fehérjehiányos betegek _m_~~ 
iéti előkészitése, anorexia nervosa, heveny és 1dult 
veseelégtelenség. 
e Ellenjavallat _ 

Shock, hyperkalaemia, súlyos de_ko~penzalt 
májbetegségek, veseelégtelenség term1nál1s szaka. 
e Adagolás 

A kortól és az anyagcsere állapotától függóen a fel
nőttek átlagos aminosavszükséglete 0,8-1,6 g/ttkg/na~, 
nagyfokú katabolizmussal járó folyamatokban {polt
traumatizáció, kiterjedt égés, stb.) 1,6-2,0 gfttkg/nap. 

Csecsemők, gravidákesetében 1,6-2,0 g!ttk.g/nap, 
koraszülöttek, továbbá csecsemők traumája vagy 
műtéte után 2-3 g/ttkg/nap. 

Veseelégtelenségben 0,3-0,4 g/ttkg/nap. 
Az adagolás sebessége ne haladja meg a per~ 

cenként 50-70 cseppszámot, ami óránként 
150-240 ml lnfusamin SS bevitett jelent. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 

e Figyelmeztetés 
!v. alkalmazható. 
A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké+ 

sőbb felhasználni nem szabad. Kizárólag tiszta ol~ 
dat használható. 

Az oldat Szénhidráttarta\ma viszonylag ala~ 
csony, az infúziós terápia folyamán a szénhidrát pót
lásáról gondoskodni kell. 

Az olda tb a egyéb gyógyszert tenni nem szabad. 
Eltartás: száraz, hűvös helyen, fénytól védve. 

e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3589 

Súlyosabb sérülés, shock, vérzés, csökkent táp~ 
lálékfelvétel nagyobb műtét, fertözés, stb. követ
keztében u~ .• postagressfos syndroma" alakul ki, 
amikor a nitrogénürítés meghaladja a nitrogénfelvé
telt és negatív nitrogén egyensúly lép fel. Ezekben 
az esetekben rendkívül fontos, hogy a fehérjék fe\~ 
építéséhez szükséges tápanyagokat a fiziológiást 
megközelitó arányban biztosítsuk olyan oldatok par
enterélis bevitelével, amelyek a fehérjék felépitésé
hez szükséges anyagokat, főként a nyolc essentiális 
és két semiessentiális aminosavat megfelelő arány~ 
ban tartalmazzák. 
e Hatóanyag 
L-lsoleucinum 
L-Leucinum 
L~Usinum ( sósavas só formájában) 
L-Methioninum 
L~Phenylalaninum 

L-Threoninum 
L-Triptophanum 
L-Valinum 
L-Tyrosinum 
L-Cysteinum 
L~Hystidinum 

L-Argininum 
Acidum L-asparaginicum 
Acidum L-glutaminicum 
L-Aianinum 
L-Serinum 
L~Prolinum 

Acidum aminoaceticum 
Xylitolum pro infusione 
Kalium aceticum 
Natrium phosph0ricum acidum 
Calcium chioratum dihydricum 
Magnesium chioratum crystal!isatum 
Natrium hydrogenium sulfurasum 
(Natrium pyrosulfurosum alakjában) 
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0,270 g 
0,470 g 
0,412 g 
0,100 g 
0,405 g 
0,220 g 
0,080 g 
0,300 g 
0,035 g 
0,100 g 
0,130 g 
0,210g 
0,430 g 
0,450 g 
0,170g 
0,250 g 
0,420 g 
0,630 g 
5,000 g 
0,196 g 
0,052 g 
0,037 g 
0,051 g 

0,030 g 

Natrium hydroxydatum O, 187 g 
100 ml infúziós oldatban 
Energiatartalom: 1675 kJ/1 (400 kcal/l) 
e Javallat 

Terápiás célból minden olyan állapot, amely fo
kozott fehérjeyesztés vagy megnövekedett fehérje
szükségfet, vagy a fehérje felszívódásának zavara 
következtében alakult ki: kiterjedt trauma, égésbe
tegség, vérveszteség, nagy mütétek utáni állapot, 
súlyos és tartós hányás, ill. hasmenés, az emésztó
csatorna stenotisáló, ulcerá!ó folyamatai, általános 
Jeromlással járó daganatos megbetegedések, akut 
és krónikus septicotoxicus állapotok, tartós eszmé
letlenség vagy egyéb orális táplátást akadályozó té
nyezők, rosszul táplált, fehérjehiányos betegek mú
téti előkészítése, anorexia nervosa, heveny és idült 
veseelégtelenség. 
e Ellenjavallat 

Shock, hyperkalaemia, súlyos dekompenzált 
májbetegségek, veseelégtelenség terminális szaka. 
• Adagolás 

A kortól és az anyagcsere állapotától függően a 
felnőttek átlagos aminosavszükséglete 0,8-1,6 
g/ttkg/nap, nagyfokú katabolizmussal járó folyama
tokban (politraumatizáció, kiterjedt égés stb.) 
1,6-2,0 g/ttkg/nap, 

Csecsemők, gravidák esetében 1,6-2,0 
g/ttkg/nap, koraszülöttek, továbbá csecsemők trau
mája vagy mútéte után· 2-3 g!ttkg/nap. 

Veseelégtelenségben 0,3-0,4 g/ttkg/nap. 
Az adagolás sebessége ne haladja meg a per

cenként 50-70 cseppszámot, ami óránként 
150--240 mllnfusamin XS bevite!t jelent. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt. 
o Figyelmeztetés 

lv. alkalmazható. 
Az. oldat szénhidráttartalma viszonylag kicsi, az 

infúziós terápia folyamán a szénhidrát pótlásáról 
gondoskodni kell. XiiiUartalma miatt kisebb a 
diuretikus hatása, mint az Intusamin SS-nek. 

Az oldatba egyéb gyógyszert tenni nem szabad. 
A megbontott infúziós oldatot teiretenni és ké

sőbb felhasználni nem szabad. 
Kizárólag tiszta oldat használható. 
Eltartás: száraz, hűvös helyen, fénytól védve. 

• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3590 
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A cilazapri! oralis alkalmazás után cilazapriláttá 
alakul át, amely az angiotensin konvertáló enzim 
{ACE) működését gátolva megakadályozza az 
angiotensin J angiotensin IJ~vé való átalakulását, 
csökkentve a renin-anglotensin~a!dosteron rendszer 
aktivitását. Ennek következtében mind a fekvő, mind 
az álló helyzetben mért systolés és diastolés vér
nyomásértékek csökkenését eredményezi. 

Essentialis és renalis hypertonia valamennyi sú
lyossági fokában hatásos, rendszerint már manate
rápia formájában. Amennyiben hatása nem kielégi
tő, kombinálni lehet más vérnyomáscsökkentő sze
rekkel, például káliumürítést is fokozó diureticumok
kal, p-blockolókkal és kalcium-antagonistákkaL 

A javasolt adagokban az lnhibace hatása 24 
órán át tart hypertoniában, illetve krónikus szívelég
telenségben szenvedó betegeknél is. 

Hypertonia 
Az lnhibace vérnyomáscsökkentő hatása rend

szerint a bevétel után egy órán belül lép fel és leg
nagyobb mértékét az alkalmazás után 3-7 órával éri 
el. A szívfrekvencia általában nem változik. Bár a ké
szítmény reflectorikus tachycardiát nem vált ki, kis
fokú, klinikailag jelentéktelen szívfrekvencia változá
sok előfordulhatnak. 

Vérnyomáscsökkentő hatása az ajánlott adago
lás mellett maximálisan 24 óráig áll fenn. 

Egyes betegeknél az adagok közti időinterval
lum vége felé a vérnyomáscsökkenés mérséklód
het. Az lnhibace antihypertensiv hatása hosszútávú 
kezelés esetén is változatlan marad. Hirtelen elha
gyása után gyors vérnyomásemelkedést nem figyel~ 
tek meg. 

Krónikus szfvelégtelenség 
A krónikus szívelégtelenségben szenvedő bete

geknél a renin-angiotensin-aldosteron rendszer és a 
sympathikus idegrendszer általában aktivált állapot~ 
ban van, mely fokozott szisztémás vasoconstrictiót 
okoz és fokozza a só- és vízvisszatartást A renin
angiotensin-aldosteron rendszer gátlásával az 
lnhibace csökkenti a szív terhelését azáltal, hogy 
csökkerlti a systemás érellenállást.(afterload) és a 
pulmonáris capillaris wedge nyomást (preload) a 
diureticummal és/vagy a digitálisszal kezelt bete
geknéL A betegek terhelési toleranciája szignifikán
san nó és életminóségük javul. A haemodinamikai 
és klinikai hatások gyorsan kialakulnak és tartósan 
fennáll nak. 

A cilazapril jól szívódik fel és gyorsan alakul át 
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aktiv formájává, cilazapriláttá. Amennyiben a beteg. 
az lnhibace tablettát közvetlenül étkezés után vesz1 
be a telszrvódása kismártékben e!húzódik és mér
téke csökken, ennek azonban nincs terápiás jelen
tősége. 

A cilazapri!at biohasznosulása kb. 60%-0s. 
Plazma csúcskoncentrációja beadás után két órán 
belül alakUl ki és szintje arányos a dózissal. A 
cilazaprilat változatlan formában ~rül a viz~!~t~el~ 
Az elimináció kétfázisú, 2 és 40 orás felezeSI 1do 
mellett zajlik le. 

Veseelégtelenség esetén a cilazaprilát maga
sabb plazmakoncentrációt ér el, mint normál vese
funkció mellett, mivel eliminációja a kreatinin-clear
ance mértékével arányosan csökken. Terminális ve
seelégtelenségben már nem választódik ki, de_ a 
haemedialysis mind a cilazapril. mind a cilazapnlát 
koncentrációját korlátozott mértékben mérsékli. 

Idős betegek esetében, a cilazaprilát plazma
koncentrációja a fiatalabb betegeknél mért szintek
nél akár 40%-kal is magasabb lehet a kornak meg
felelő, normál vesefunkció mellett is. Hasonló far
makokinetikai eltérések fordulnak elő mérsékelttól 
súlyos fokig terjedő májcirrhosis esetén. 
e Hatóanyag 

0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg, 5 mg cilazaprilum tablet
tánként 
o Javallat 

Essentialis és renalis hypertonia. Krónikus szív
elégtelenség. {A digitálisz és/Vagy diureticum keze
lés kiegészítésére.) 
o Ellenjavallat 

Cilazapri! vagy más ACE-gátló iránti túlérzé
kenység. Ascites. Terhesség. Szoptatás. Gyerr_nek
kor (tapasztalatok hiányában nem alkalmazhato). 
• Adagolás 

Lehetőleg napi egy alkalommal. a nap kb. azo
nos órájában kell bevenni. Bevehető étkezés elót! 
vagy közben, mert a felszívódás! ~ táplálék lé~ye
gesen nem befolyásolja. Négyheti k~zel~s utan. a 
vérnyomás alakulásától függóen, szukseg eseten 
az adagot módosítani kelL 

Szokásos adagja 
Essentialis hypertonia: naponta 1-szer 2,5-5 

mg. . 
Az első két napon napi 1-szer 1,25 mg adása Ja

vasolt. Az adagot a vérnyomás alakulásának megfe
lelően. egyénileg kell meghatározni. Ha a vér.~yo
más az lnhibace napi egyszeri 5 mg-os adagjaval 
nem állítható be kielégitő mértékben, a vérnyomás
csökkentő hatás fokozható káliumürítés! is fokozó 
diureticum egyidejű, alacsony dózisú ~lkalmazás~
val. A teljes terápiás hatás rendszenot csak ket
négy hét után alakul ki. 

Renovascularis hypertoniában az··adagolást le
hetőleg 0,5 mg-os vagy annál kisebb adaggal 
(0,25 mg) kell kezdeni, mivel·ezek a ~e;egek az 
ACE-gátlóra esetenként nagyobb mérteku vérnyo-

máscsökkenéssei reagálnak, mint az essentialis 
hypertoniában szenvedók. A fenntartó dózist egyé
nileg kell meghatározni. 

Krónikus szívelégte/enség 
Az Jnhibace kiegészítő kezelésként alkalmazha

tó digitálisz! és/Vagy diureticumot szedó, krónikus 
szívelégtelenségben szenvedó betegeknek. Az 
ajánlott kezdő dózis naponta egyszer 0,5 mg szigo- · 
rú orvosi felügyelet mellett. Ezután az adagot a leg
alacsonyabb fenntartó adagra, 1 mg-ra kell emelni, 
mely tovább emelhető 2,5 mg-ra a beteg reakciójá
tól, klinikai állapotától és toleranciájától függóen. A 
szokásos maximális dózis 5 mg napönta egyszer. 
Krónikus szívelégtelenség és veseelégtelenség 
együttes fennállása ese té n a H Veseelégtelenség» 
bekezdéseben megadottak az irányadóak. 

Speciá/is adagolási utasítások 
Oiureticumot szedő hypertoniás betegek esetén: 
A kezelést óvatosan kell elkezdeni, mert e bete

gek általában hypovolaemiások és az ACE-gátlásra 
adott hypotoniás reakció valószínúsége nagyobb. 
Hacsak lehetséges, az lnhibace adása előtt 2-3 
nappal a diureticumok adását le kell állítani. 
Amennyiben ez a beteg állap_ota miatt ne~ lehetsé
ges, napi egyszeri 0,5 mg !nhibace tablett~val kel!~ 
kezelést kezdeni és a vérnyomás alakulásat a stabl
lizálódásig szarosan figyelemmel kell kísérni. A 
fenntartó dózist a beteg egyéni válaszreakciójának 
megfelelően kell meghatározni. 

Veseelégtelenségben a kreatinin elearance-tól 
függő alacsonyabb adagok: 

Kreatinin 
elearan ce 

>40 ml/mln 
0-40 ml/min 
<10 mVmln 

Az lnhibace 
kezdő adagja 

Az lnhibace 
maximális adagja 

napi 1x1 mg napl 1x5 mg 
napi 1x0,5 mg napi 1x2.5 mg 
0,25-0,5 mg heli egy vagy két alkalommal. 
a vérnyomás alakulásától függóen. 

Haemodialysisben részesülö betegeknél az 
Inhibace-t azokon a napokon kell beadni. amikor 
dialysis nem történik. Az adagot a vérnyomásnak 
a gyógyszerre- való reagálása alapján kel! beál
lítani. 

Mint más ACE gátlóknál leírták, haemodialysis 
kapcsán, "high-flux polyacrylonitrile" (..~.N~9:) 
membránok alkalmazása esetén nagy a valoszlnu
sége az anaphylaxiás reakció kialakulásának. Ezért 
dialysált betegeknek más vérnyomáscsökkentót 
vagy más típusú membránt kell alkalmazni. 

Jd6s betegek kezelését a beteg folyadékháztar
tásától és általános állapotától függően legfeljebb 
napi egyszeri 0,5 mg-os Inhibace-val kell kezdeni. 
Az lnhibace fenntartó adagját ezután az egyéni vá
laszreakciónak, toleranciának, klinikai állapotnak 
megfelelöen 1-2,5 mg-ra lehet emelni. 
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Idős, krónikus szívelégtelenségben szenvedó 
betegeknél, akik nagy dózisú diureticumot kapnak, 
a 0,5 mg-os kezdő dózis szigorúan betartandó. 

i,j.._ ______ _ 

e Mellékhatás 
Az lnhibace általában jól tolerálható. mellékhatá

sok a legtöbb esetben csak átmenetiek, enyhe vagy 
mérsékelt fokúak és nem igénylik a kezelés meg
szakitását 

Leggyakrabban fejfájás és szédülés, 2%-nál ke
vesebb esetben fáradtság, hypotonia, dyspepsia, 
hányinger, kiütések és köhögés. 

Krónikus szívelégtelenségben szenvedóknél- a 
klinikai vizsgátatok tapasztalatai alapján- szédülés 
és köhögés fordulhat eló leggyakrabban me! lékha
tásként 

Mint más ACE-gátlóknál, ritkán angioneurotikus 
oedema jelentkezhet. Mivel ilyenkor gégeoedema 
léphet fel. ezért az arc. az ajkak, a nyelv, a glottis 
és/vagy a gége érintettsége esetén azonnal abba 
kell hagyni az lnhibace adását és késedelem nélkül 
megfelelő terépiát kell alkalmazni. 

Laboratóriumi eredmények: Klinikailag jelentős 
értékváltozás ritka. Egyes Inhibace-val kezelt be
tegeknél a szérum kreatinin- és urea-koncentrá
ciójának legtöbbször reverzibilis emelkedése for
dult elő, elsősorban veseartéria-szúkület vagy ve
seelégteJenség esetében (lásd Figyelmeztetés). 
de esetenként megfigyelhető nem vesebetegek
nél is, mindenekelótt diureticum egyidejú szedé
sekor. 

Egyes betegeknél a haemoglobin, a haematokrit 
és/vagy a leukocytaszám csökkenését írták le, de 
egy ilyen esetben semmutattak ki az lnhibace sze
désével kapcsolatos egyértelmű ok- okozati össze
függést. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- egyéb vérnyomáscsökkentökkel (additív ha

tás), 
- kálium visszatartó diureticumokkal (Se K+ 

szint emelkedés, különösen veseelégtelenség ese
tén), 

- nemszteroid gyulladásgátlókkal (lnhibace vér
nyomáscsökkentő hatását mérséklik). 

Oigoxin, propranolol, hidroklorozid, nitrendipio 
és indometacin egyidejű alkalmazásakor az 
!nhibace tabletta farmakokinetikájában klinikai je
lentőségű változást nem figyeltek meg. 
e Figyelmeztetés 

lnhibace adása nem javasolt a kiáramlási pálya 
szúkülete esetén (hypertrophiás obstructiv car
diomyopathia, aorta stenosis). 

Az ACE-gátlókkal végzett terápia során alkal
manként symptomás hypotonia figyelhető meg. Ez 
elsősorban olyan betegek esetében lép fel, akik 
hányás, hasmenés, nátriumszegény táplálkozás, 
diureticummal történt előzetes kezelés vagy dialysis 
folytán nátriumhiányban szenvednek vagy hypo
volaemiások. Szívelégtelenségben, különösen an
nak nagy dózisú kacsdiureticummal való kezelése 
esetén, a betegek az ACE-gátlóra kifejezett vérnyo-
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máseséssei reagálhatnak. Ilyen esetben a beteget 
lefektetjük és szükség szerint fiziológiás só- vagy 
plazmaexpander-infúziót adunk. A volumenszub
sztitució elvégeztével a kezelés folytatható. 
Amennyiben a tünetek ennek ellenére továbbra is 
fennállnak, szükségessé válik az adag csökkenté
se, illetve a gyógyszer elhagyása. 

Krónikus szívefégtefenség 
Krónikus szívelégtelenségben szenvedő bete

gek kifejezett vérnyomáscsökkenéssei reagálhatnak 
az ACE-gátlókra. A klinikai vizsgálatok kapcsán 
azonban nem észleltek symptomás hypotensio! az 
lnhibace első 0,5 mg-os adagja után a szívelégte
!enségben szenvedó betegeknéL 

Májcirrhosis 
Amennyiben a májcirrhosisos beteg Inhibace

val történő kezelése szükségessé válna, - ez álta
lában kevéssé valószínű - a terápiát elővigyázato
san 0,5 mg-os vagy még kisebb dózissal kell kez
deni tekintettel arra, hogy kifejezett hypotonia lép
het fel. 

Veseelégtelenség 
Mint más ACE-gátlók alkalmazása esetén is, 

egy- vagy kétoldali veseartéria-szúkület miatt kiala
kult hypertoniában az Inhibace-szel végzett kezelés 
során a vér karbamid-nitrogén, illetve a szérum 
kreatininszintjének emelkedése léphet fel, mely az 
Inhibace-nak és/vagy a diureticumnak az elhagyása 
után rendszerint reverzibilisnek bizonyul. Mivel 
egyes veseelégtelenségben szenvedő betegeknél 
az ACE-gátlókkal végzett kezelés során a szérum 
káliumszintje emelkedhet, a káliumszintet rendsze
resen, a veseelégtelenség mértékétől függő gyako· 
risággal ellenőrizni kell. Ép vesefunkció esetén a 
szérum káliumkoncentrációja a kezelés során rend
szerint a nermáitartományban marad. Kálium-vis
szatartó diureticum egyidejű szedése esetén a káli
umszint emelkedhet. 

Hypertoniában és a mérsékelttől súlyos fokig 
terjedő veseelégtelenségben szenvedó betegek 
esetében a glomerulárisfiltrációs ráta és a vese vér
átáramlása lnhibace mellett a klinikailag jelentős 
vérnyomáscsökkenés ellenére sem változik. 

Szérum ká/iumszint 
Kálium visszatartó diureticumok együttes alkal

mazása esetén a szérum káliumszint emelkedhet, 
különösen a vesefunkciók beszúkülése esetén. 
Ezért ha együttes alkalmazásuk szükséges, a diure
ticum adagját csökkenteni kell az !nhibace kezelés 
bevezetésekor, és a szérum káliumszintet. a vese
funkciókat fokozott figyelemmel monitorozni kell. 

Mútétek, anaesthesia 
Az ACE-gátlók együttadása vérnyomáscsökken

tó hatással rendelkező anaestheticumokkal arteriás 
hypotaníához vezethet. ilyen esetekben intravénás 
infúziókkal végzett volumenexpanzió és - amennyi
ben ez nem elegendő - angiotensin 11. infúziója 
{Hypertensio) indikált. 



A járművezető képességet és a baleseti ve
széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, 
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógy
szer milyen mennyisége és mely adagolási mó
don történő alkalmazása mellett szabad járművet 
vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát vé

gezni. 
TúfadaQo/ás 
Nagyon kevés adat áil rendelkezésre az ajánlott

nál magasabb dózisban adott lnhibace hatásával 
kapcsolatban. A legvalószlnúbb következmény a 
hypotonia, amelyet volumenpótlással kell kezelni. 
Szükség esetén a cilazaprilat, az lnhibace aktív for
mája a szervezetból haemodialysissel részben eltá

volítható. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1734 (0,5 mg); K- 1735 
(1 mg): K -1736 (2,5 mg): K -1737 (5 mg) 

INNOGEM 300 lllg kapszlila (100x) .'· 

EGIS ,..:. •, ATC kód:.B04AC04 

A gemfibrozil lipidszint csökkentő gyógyszer, 
mely mérsékli a plazma triglicerid- és összkolesz
terin szintet. Emeli a HDL szintet, valamint csökken
ti a VLDL- és kisebb mértékben az LDL szintet. 

Hatásmechanizmusa még nem teljesen ismert. 
Az állatkísérletek szerint csökkenti a hosszú szén
láncú zsírsavak beépülését az újonnan képződő 
trigliceridekbe, gyorsítja a májban a koleszterin me
tabolizmusát, valamint széklettel való kiürülését. Va
lószinűleg a perifériás l ipolysis gátlásával csökkenti 
a máj szabad zsírsav felvételét és ezáltal a 
triglicerid termelést. Csökkenti továbbá az 
apolipaprotein B szintézisét és a VLDL képzódést a 
májban. 

Orális adagolás után gyorsan szívódik fel agas
trointestinális rendszerből. A plazma csúcskancent
ráció a bevételt követően 1-2 óra alatt alakul ki. A 
gemfibrozil plazma felezési ideje 1,5-2 óra. Tartós 
alkalmazása esetén sem lép fel cumutatio. A gemfi
brazil erősen (kb. 97%-ban) kötódik a plazma albu
minhoz. 

A szervezetben intenzíven metabolizálódik. A 
beadott adag 70%-a a vizelettel választódik ki. 
e Hatóanyag 

300 mg gemfibrozilum kapszulánként. 
o Javallat 

Súlyos primer és secunder hyperlipidaemiák 
(Itb, lll, IV és V típusok), amelyek d iétával és az élet
mód megváltoztatásával, valamint az alapbetegség 
(cukorbetegség, köszvény stb.) kezelésével nem 
befolyásolhatók megfelelóen. 

e Ellenjavallat 
Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, májbe

tegségek, primer biliaris cirrhosis, epekó és az epe
hólyag egyéb megbetegedései, súlyos vesefunkció 
zavarok, terhesség és szoptatás. 
e Adagolás 

Szokásos adagja feln6fteknek naponta 1200 
mg (4 kapszula) két részletben; reggel és este 2-2 
kapszula 30 perccel az étkezések előtt. 
Hypoalbuminaemia (pl. nephrosis syndroma) ese
tén megnövekedhet a szabad hatóanyag koncent
ráció, ezért az adag csökkentése válhat szüksé
gessé. 
e Mellékhatás 

Gyomor- és bélpanaszok (émelygés, étvágYta
lanság, hányinger, hányás, hasmenés). Ritkán fejfá
jás, szédülés, látászavarok, allergiás bőrreakciók, 
izomgyengeség, izomfájdalmak, anaemia, leukope
nia fordulhatnak elő. 

Egyes esetekben az epe lithogén indexének nö
vekedését tapaszta!ták. Ritkán SGOT-, SGPT, szé
rum alkalikus foszfatáz-, LDH- és bilirubin szint 
emelkedés jelentkezhet, mely a kezelés felfüggesz
tése után normalizálódik. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- lovastatinnal (rhabdomyolysis, CK szint emel

kedés, myoglobinuria és akut veseelégtelenség fo
kozott veszélye). 

óvatosan adható együtt: 
- anticoagulansokkal, kumarin- és indandion 

származékokkal (hatásuk fokozódhat, ezért az 
adagjuk csökkentése válhat szükségessé); 

-orális antidiabeticumokkal (hypoglycaemia ve

szélye); 
- antacidumokka! (csökken a gemfibrozil felszí

vódása). 
e Figyelmeztetés 

A kezelés során megfelelő diéta alkalmazása 
szükséges. A szérum lipid-, SGOT-, SGPT-, LDH-, 
bilirubin- és alkalikus foszfatáz szintet rendszeresen 
ellenőrizni kell. 

Amennyiben 3 hónapos kezelés után nem kielé
gitő a szérum lipidszint csökkenés, akkor a gyógy
szer adagolását abba kell hagyni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3873 
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INSTii.I..AGEL gel(1 ö~ 6 ml; 
10x 11,ml) 

FAR Cb_ :Atc _kód::Vo?Ay, 

A steril gél megkönnyíti a vizsgálóeszközök be
vezetését, fertőtlenítő és helyi érzéstelenítő hatású, 
a szekunder és kórházi fertőzéseket kivédi. Jól ta
pad a nyálkahártyán és nem befolyásolja a músze
rek látóélességét 
e Hatóanyag 

2,0 g lidocainium chioratum és 0,05 g chlorhex
idinum gluconicum 100 g (paraben tartalmú) steril 
gél alapanyagban. 
o Javallat 

A fertőtlenítő és helyi érzéstelenítő hatásü gél 
eszközök csúsztatásának elősegítésére szaigál pl. 
katéterezés, szondázás ( intraoperatív esetekben is), 
különféle endoszkópos vizsgálatok, sipoly katéter 
cseréje, intubáció (gépi lélegeztetés) esetén. A vég
bél és vastagbél vizsgálatakor védelmet biztosít a 
latrogén ártalmakkal szemben a gyermekgyógy
ászatban is. 
• Ellenjavallat 

Alkil-4-hidroxibenzoát (paraben) és amid típusú 
helyi érzéstelenítők iránti t6.flérzékenység. 
e Adagolás 

Húgycsó szondázás és katéterezés esetén a 
húgycsőbe vitt szokásos mennyiség 6--11 ml. A 
makk és a húgycsónyílás szokásos tisztítása, majd 
a húgycsőbe vezetést követően a makkot rövid ide
ig enyhén össze kell nyomni a kellő fertőtlenítő és 
helyi érzéstelenítő hatás élérésére. 

Húgyhólyag tükrözés esetén az eszköz steril és 
fájdalommentes bevezetése érdekében a húgyesö
vet a géllel ki kell tölteni ill. a külsó záróizmokat el 
kell érzésteleníteni. Ezután a húgycsónyílást ujjal 
vagy penisfogóval egy ideig összenyomva kel! tar
tani. általában 11 ml, esetleg még külön 6~ 11 ml 
csúsztatóanyag szükséges. 

A teljes helyi érzéstelenítő és fertótlenító hatás 
5--1 O perc elteltével érhető el. 
o Mellékhatás 

Súlyos húgycsósérülés esetén lidokain okozta 
nemkívánatos szisztémás mellékhatások, pl. vér
nyomásesés, bradycardia, görcsök. 
8 Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Ha húgycsősérüléseknél mellékhatásként nem
kívánatos szisztémás lidokain hatások lépnek fel, 
megfelelő intézkedéseket kell tenni: vérnyomás
eséskor iv. izoprenalin, bradycardia esetén i.v. atro
pin, görcsök esetén kis adagú, rövidhatású barbi
turátok adandók. Ha erős vérzés is van, a csúszta
tóanyag alkalmazásával a vérzés megszünéséig 
várni kell. 
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Eltartás: szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 2066 {6 ml) 

K- 1395 (11 ml) 

··JNSÜLIN.AC.TFlAPIDiAII'I(ge) .• "'•·"··· 
4ó.•NEiml•r.1iei<Cio(1 j(.~O:ljji)':;" 

NOVO 

Gyors hatású bioszintetikus humán inzulin ké
szítmény. A bioszintetikus humán inzulin! élesztő 

sejtekben állítják elő rekombináns DNS technológiá
val. A humán monokomponensú inzulin azonos a 
természetes humán inzulinnal és monokomponens 
tisztaságú. 
e Hatóanyag 

40 NE/m! humán monokomponensú inzulin 
semleges kémhatású, átlátszó és színtelen vizes 
oldatban. 
e Javallat 

Diabetes mellitus,elsósorban gyors és erős ha
tást igénylő esetek: 

~ akut esetekben pl. diabéteses coma és pre-
coma 

- diabéleseseknél sebészeti beavatkozáskor 
- diabélesesek terhessége esetén. 
Adható egyedül vagy hosszabb hatású inzulin

nal együtt, amikor erős kezdeti hatás szükséges. 
A humán monokomponensú inzulin alkalmazá

sával az allergiás reakciók, a Upoatrophia és az in
zulinrezisztencia általában e!kerülhetók. Az Actrapid 
HM(ge) olyan cukorbetegek kezelésére ajánlott, 
akiknél a hagyományos inzulin készítményekkel 
végzett kezelést a fentiekben említett nem kívánatos 
kockázatok nehezítik. 
• Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. 
e Adagolás 

Az adagolás individuális, a beteg inzu!inszük
ségletének megfelelóen az orvos határozza meg. 

Hatástartam. A sc. injekció hatása az adást kö
vetően mintegy Y2 óra múlva kezdődik, 1 és 3 óra 
között éri el a maximumot és kb. 8 óra múlva szúnik 
meg. 

Az injekció beadása 
Ha, az Actrapid HM{ge)-t egymagában alkal

mazzák, rendszerint napi 3-szar vagy többször, sc. 
im. vagy iv. adható. Az Actrapid HM(ge)-t kombinál
ni lehet monokomponens tisztaságú hosszabb hatá
sú inzulinokkal az egyéni szükségletnek megfelelő
en. A beadást követően 30 percen belül célszerű ét
kezni. Beszúrás után a tút néhány másodpercig a 
bór alatt ke!! tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biz
tositva legyen. 



A:z Actrapid HM(ge) infúziós inzulin pumpákban 
nem alkalmazható. 

Kombinált kezelés. A:z Actrapid HM(ge) fecs~ 
kendőben keverhetó más monokomponens tiszta~ 
ságú inzulinokkal azok kezdeti hatásának erősítése 
céljából. Ha cink inzulin szuszpenziókkal keverík, a 
keveréket azonnal be kell adni. Ha hosszabb hatá~ 
sú inzulinokat kevernek rövid hatású, oldható inzu~ 
linnal, először a rövid hatású inzulint kell felszívni a 
fecskendóbe. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A:z inzulint más gyógyszerekkel egyatt adva 
nemkívánatos vércukorszint emelkedés vagy vércu~ 
korszint csökkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha~ 
tó egyatt az alábbiakkal: 

- p~receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus 
szteroidok; 

- o::-receptor btockolók, klofibrát, ciklofoszfamid, 
fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, tetraciklinek 
(erősítik az inzulin hatását hypoglycaemiás reakciót 
okozhatnak); 

- klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
kontraceptivumok, lítiumkarbonát nikotinsav, fenol
ftalein, fenotiazin származékok, fenitoin, salureticu
mok, pajzsmirigy hormonok, sympathomimeticu
mok, triciklusos antidepressánsok (csökkentheti az 
inzulinhatást, hyperglycaemiát okozhatnak); 

- reserpin és szalicilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserósödést egyaránt okozhatnak); 

A betegek átállítása humán monokomponensú 
inzu/inra: 

A cukorbetegek kezeléséhez és átállításához az 
"Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intézet módszertani levele, Buda
pest 198T ad irányelveket. 

Általános irányelvek 
Azon betegek esetében, akik megelőzően hu

mán monokomponensű, sertés monokomponensű 
vagy más nagyfokban tisztított humán vagy sertés 
inzulint kaptak, csak annyi rutinszerű dózismódosf
tás szükséges, amennyi a stabil szénhidrátanyag
csere fenntartásához szükséges. 

Azon betegeknél, akik megelőzően kevert fajú 
vagy szarvasmarha inzulint kaptak, az előzőleg 
adagolt inzulin adagjátóL tisztaságától, fajtájától 
függóen szükséges az adag változtatása. 

A beteg új beállítását orvos végzi és szakség 
szerint változtathat a kezelésen. 

Bármely beteget, aki napi 100 NE-nél több inzu
linra szarul, kórházban kell átállítani. 
• Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
történt beállítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

Az Actrapid HM(ge) csak akkor alkalmazható, 
ha az inzulin oldat víztisztaságú és színtelen. 

Túladagolás esetén: ha a beteg tudatánál van, 
per os glukóz! kell adagolni. Ha a beteg 
eszméletlen, intravénás glukózt kel! adagotni. 
Amennyiben rendelkezésre áll, a kezelést glukagon 
sc. im. vagy iv. adásával is !ehet kezdeni, és ha ez 
eredményes volt, per os kell szénhidrátot bevinni. 
Ha glukagonra a beteg nem reagál, iv. glukózt kell 
adni. 

Néhány beteg arról számolt be, hogy a humán 
inzulinra történt átállítás után a hypoglycaemia korai 
figyelmeztető tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 

Inzulinkezelésben részesülóknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Alkoholos fecskendővel beadni tilos! Cukorbe~ 
teg gépjárművezetésre való alkalmasságát az 
1/1976. Sz Eü. M. rendelet szerint kell megítélni. 

Eltartás: 2 és 8 oc közötti hőmérsékleten, hűtó
szekrényben tartandó. 

Fagyástól, höhatástól, napfénytól védeni kell. 
A használatban lévő ampulla szabahőmérsékle

ten (max. 25 oq hat hétig tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K ·-.1587 

INSUCIN ACl"~A'I'Io A~(ge)~~hlill·· · 
1···· .1 Oo:NElrnl. pati'oo(s• x 1i5•ÍJ11Y/·.· 

::N·Qyo'·,.. '"::Atgkó~;;:ki:dA~p·~,:\ 

Gyors hatású bioszintetikus humán inzulin ké
szítmény. A bioszintetikus humán inzulint élesztő 
sejtekben állítják elő rekombináns DNS technológiá
val. A humán monokomponensű inzulin azonos a 
természetes humán inzulinnal és monokomponens 
tisztaságú. 
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• Hatóanyag 
100 NE/ml humán monokomponensű inzulin 

semleges kémhatású, áttetsző és szintelen vizes ol
datban. 
e Javallat 

Diabetes mellitus, elsősorban gyors és erős ha~ 
tást igénylő esetek: 

- akut esetekben pl. diabéteses coma és pre~ 
coma 

- diabéleseseknél sebészeli beavatkozáskor 
- diabétesesek terhessége esetén. 
A humán monokomponensú inzulin alkalmazá

sával az allergiás reakciók, a lipoatrophia és az in
zulinrezisztencia általában elkerülhetók. Actrapid 
HM(ge) olyan cukorbetegek kezelésére ajánlott, 
akiknél a hagyományos inzulin készítményekkel 
végzett kezelést a fentiekben emlftett nemkívánatos 
kockázatok nehezítik. 
e Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. 

e Adagolás 
Altalában subcután. Az adagolás individuális, a 

beteg inzulinszGkségletének megfelelően az orvos 
határozza meg. 

Hatástartam sc. injekció után (hozzávetőleges 
adatok) hatáskezdet 1/2 óra múlva, maximális hatás 
1-3 óra között, teljes hatástartam: 8 óra. 

Az inzulin beadása. Az Actrapid Penfill 1 ,5 ml-es 
inzulin patranak tartalmát kizárólag a NovoPen és 
NovoPen ll inzulin-adagoló pen~készülékkel szabad 
beadni. Beszúrás után a tút néhány másodpercig a 
bór alatt kell tartani. hogy a tökéletes bejuttatás biz
tosítva legyen. 

A Penfill 1,5 ml patront nem szab8.d használni, 
ha a folyadékszint a patron falán látható szines csík 
alá ér. A csík szélessége 6 egység inzulinnak felel 
meg. 

A Penfill nem tölthető újra. 
Minden egyes Penfill patron és fecskendő csak 

egyetlen személy kezelésére használható. 
e Mellékhatás 

A gyár!ó adatot nem közölt 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulint más gyógyszerekkel egyOtt adva 
nemkívánatos vércukorszir~t emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha
tó együtt az alábbiakkal: 

-[3-receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus 
szteroidok, a-receptor blockolók, klofibrát, ciklo~ 

foszfamid, fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, 
tetraciklinek (erősítik az inzulin hatást, hypogly
caemiás reakciót okozhatnak). 

- klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
contraceptivumok, lítiumkárbonát, nikotinsav, fenol
ftalein, fenotiazin származékok, fenitoin, salu
reticumok, pajzsmirigy hormonok, sympathomime
ticumok, triciklikus antidepressánsok { csökkenthetik 
az inzulinhatást hyperglycaemiát okozhatnak). 

- reserpin és szalicilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserósödést egyaránt okozhatnak). 

A betegek átállítása humán monokomponensú 
inzulinra. A cukorbetegek kezeléséhez és átállításá
hoz az "Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Or
szágos Belgyógyászati Intézet módszertani levele, 
Budapest 1987" ad irányelveket. 

Általános irányelvek 
A:zon betegek esetében, akik megelőzően hu

mán monokomponersű, sertés monokomponensú 
vagy más nagyfokban tisztított humán vagy sertés 
inzulin! kaptak, csak annyi rutinszerű dózismédasi
tás szükséges, amennyi a stabit szénhidrátanyag
csere fenntartásához szükséges. 

Azon betegeknél, akik megelőzően kevert fajú 
vagy szarvasmarha inzulint kaptak, az előzőleg 

adagolt inzulin adagjától, tisztaságától, fajtájától 
függóen szükséges az adag változtatása. 

A beteg új beállítását orvos végzi és szükség 
szerint változtathat a kezelésen. 
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Bármely beteget, aki napi 100 NE-nél több inzu
linra szarul, kórházban kell átállítani. 
• Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
történt beállilás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. Az Actrapid HM(ge) 
Penfill csak akkor alkalmazható, ha az inzulin oldat 
víztisztaságú és színtelen. 

Túladagolás esetén, ha a beteg tudatS:hál van, 
per os glukózt kell adagolnL Ha a beteg eszmélet
len, iv. glukózt kell adagolni. Amennyiben rendelke
zésre áll, a kezelést glukagon sc. im. vagy iv. adá
sával is lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, 
per os kell szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a 
beteg nem reagál, iv. glukózt kell adni. 

Néhány beteg arról számolt be, hogy a humán 
inzulinra történt átállítás után a hypoglycaemia korai 
figyelmeztető tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 

Inzulinkezelésben részesülóknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. Sz. Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 

Eltartás: 2--8 "'C közötti hőmérsékleten, hűtó
szekrényben tartandó. Fagyástó!, hőhatástól és 
napfénytól védeni kell. 

A használatban lévő Penfill palron szabahőmér
sékleten (maximum 25 oC) 1 hónapig tárolható: 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1592 

;·iNsü~ciNJ\'C"I'Fi~i>f[)·Hr.j(9e>•i " 
1 
...• > f)Er-Jfl.t~ 1.(}1!NE/rnl patron:"· 

(S>x.á·ml} ., .• , •.• '>yc.· "; .•: •. ·• 

Gyors hatású bioszintetikus humán inzulin ké
szítmény. A bioszintetikus humán inzulint élesztő 
sejtekben állítják elő rekombináns DNS technológiá
val. A humán monokomponensű inzulin azonos a 
természetes humán inzulinnal és monokomponens 
tisztaságú. 
• Hatóanyag 

100 NE/ml humán monokomponensú inzulin 
semleg!3s kémhatású, áttetsző és szintelen vizes ol
datban. 
• Javallat 

Diabetes mellitus, elsősorban gyors és erős ha
tást igénylő esetek: 

- akut esetekben pl. diabeteses coma és prae
coma 

- diabeteseseknél sebészeti beavatkozáskor 
- diabetesesek terhessége esetén. 



A humán monokomponensú inzulin alkalmazá
sával az allergiás reakciók, a lipoatrophia és az in
zulin rezisztencia általában elkerülhetók. Actrapid 
HMge olyan cukorbetegek kezelésére ajánlott, akik
nél a hagyományos inzulin készitményekkel végzett 
kezelést a fentiekben említett nemkívánatos kocM
zatok nehezítik. 
• Ellenjavallat 

Hypoglykaemia. 
• Adagolás 

Általában szubkután. Az adagolás individuális, a 
beteg inzulinszükségletének megfelelóen az orvos 
határozza meg. 

Hatástartam szubkután injekció után {hozzáve
tőleges adatok): hatáskezdet ö óra múlva, maximá
lis hatás 1-3 óra között, teljes hatástartam: 8 óra. 

Az inzulin beadása: Az Actrapid Penfill 3 ml-es 
inzulin patranak tartalmát kizárólag a NovoPen 3 in
zulin-adagoló pen-készülékkel szabad beadni. Be
szúrás után a tút néhány másodpercig a bór alatt 
kell tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biztosítva le
gyen. 

A Penfill nem tölthető újra. 
Minden egyes Penfill patron és fecskendő csak 

egyetlen személy kezelésére használható. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulint más gyógyszerekkel együtt adva 
nemkívánatos vércukorszint emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha
tó együtt az alábbiakkal: 

- béta-receptor blokkolók, amfetaminok, anabo
likus szteroidok, alfa-receptor blokkolók, klofibrát, 
ciklofoszfamid, fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, 
tetraciklinek {erősítik az inzulin hatást, hypo
glykaemiás reakciót okozhatnak). 

- klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
kontraceptivumok, litiumkarbonát nikotinsav, fenol
ftalein, fenotiazin származékok, fenitoin, sza
luretikumok, pajzsmirigy hormonok, szim
patomimetikumok, triciklikus antidepresszánsok 
{csökkenthetik az inzulinhatást, hyperglykaemiát 
okozhatnak). 

- reszerpin és szalicilátok {hatáscsökkenést és 
hatáserósödést egyaránt okozhatnak). 

A betegek átállítása humán monokomponensú 
inzulinra: A cukorbetegek kezeléséhez és átállításá
hoz az "Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Or
szágos Belgyógyászati Intézet módszertani levele, 
Budapest 1987" ad irányelveket 

Általános irányelvek 
Azon betegek esetében, akik megelőzően hu

mán monokomponensú, sertés monokomponensű 
vagy más nagyfokban tisztított humán vagy sertés 
inzulint kaptak, csak annyi rutinszerű dózismódosí
tás szükséges, amennyi a stabit szénhidrátanyag
csere fenntartásához szükséges. 

Azon betegeknél, akik megelőzóen kevert fajú 
vagy szarvasmarha inzulint kaptak, az előzőleg 

adagolt inzulin adagjától, tisztaságától, fajtájától 
függóen szükséges az adag lí"áltoztatása. · • 

A beteg új beállítását orvos végzi és szükség 
szerint változtathat a kezelésen.Bármely beteget, 
aki napi 100 NE-nél több inzulinra szorul, kórházban 
kell átállítani. 
• Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
történt beállítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. Az Actrapid HMge 
Penfill csak akkor alkalmazható, ha az inzulin oldat 
víztisztaságú és színtelen. 

Túladagolás esetén, ha a beteg tudatánál van, 
per os glükózt kell adagolni. Ha a beteg eszmélet
len, iv. glükózt kell adagolni. Amennyiben ren
delkekezésre, áll, a kezelést glukagon sc. im. vagy 
iv. adásával is lehet kezdeni, és ha ez eredményes 
volt, per os kell szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra 
a beteg nem reagál, ív. glükóz! kel! adni. 

Néhány beteg arról számolt be, hogy a humán 
inzulinra történt átállítás után a hypoglykaemia korai 
figyelmeztető tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 

Inzulinkezelésben részesülőknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. 

sz. Eü. M. rendelet szerint kell megítélni. 
Eltartás: 2--8 oc közölti hőmérsékleten, hűtő

szekrényben tartandó. Fagyástól, hőhatástől és 
napfénytól védeni kell. 

A használatban lévő Penfill patron szabahőmér
sékleten (maximum 25°C} 1 hónapig tárolható. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4003 

'INsuL:ir'lt.c:TI'i.lit>to•'Mc"4o'r'lEiillt•'··',•·• 
l ';l1ili~s~~·n~·~~·@''···· 
';-·Novo: ',-~,-:-:'' ~--, · ':A.TCkó'&"Aj'0Á'~á1:' 

Gyorshatású, neutrális inzulin oldat. 
• Hatóanyag 

40 NE/ml monokomponensű {MC) sertésinzulin, 
semleges kémhatású vizes oldatban. 
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e Javallat 
lnzulint igénylő cukorbetegek kezelése, elsősor

ban, ha gyors és erős inzulinhatás elérése a cél. 
Alkalmazása kOlönösen indokolt olyan vészhely

zetekben, mint pl. a diabeteses coma, precoma, a 
szénhidrátanyagcsere fokozott megterhelése (mú
tétek, fertőzések, balesetek) és diabeteses terhesek 
kezelése. 

Az MC inzulinok alkalmazásával az allergiás re
akciók, lipoatrophia és inzulinrezisztencia általában 
elkerülhető. Az Actrapid MC olyan cukorbetegek ke-

zelésére is javallt, akiknél a hagyományos inzulinok
kal történt kezelést a fentiekben említett nemkívána
tos kockázatok nehezítik. 

Hagyományos inzulinokkal. való kezelés során 
fellépő inzulinallergia, lipoatrophia vagy inzulinre
zisztencia esetén célszerű a betegeket MC inzutinra 
átállítani. 
• Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. 
• Adagolás 

Az adagolás individuális, a beteg inzulinszük
ségletének megfelelően az orvos határozza meg. 

Az adagolás módja sc.,im. és iv. Sc. adás ese
tén az Actrapid MC injekciót kb. 30 Perccel az étke
zés előtt kell beadni. Beszúrás után a tűt néhány 
másodpercig a bór alatt kell tartani, hogy a tökéle
tes bejuttatás biztositva legyen. 

Az Actrapid MC infúziós inzulin pumpákban 
nem alkalmazható. 

Hatástartam Az Actrapid MC hatása sc. adást kö
vetően mintegy fél órával kezdődik, maximális a hatás 
1 és 3 óra között, és kb. 8 óra elteltével szúnik meg. 

Kombinált kezelés. Az Actrapid MC-t lehet ke
verni a fecskendőben egyéb monokomponens tisz
taságú inzulinokkal azok kezdeti hatásának erósíté
sére. A keveréket azonnal be kell fecskendezni. Ha 
átmeneti vagy hosszú hatástartamú inzulint rövid 
hatású inzulinnal kevernek, először mindig a rövid 
hatású inzulint kell felszívnia fecskendőbe. 

A betegek átállítása MC inzufinra. Hagyományos, 
elsősorban szarvasmarhainzulinról MC sertésinzulin
ra vagy MC sertés- és MC szarvasmarhainzulin ke
verékére történő átállítás során a szükséges adag 
nagysága csökkenhet á korábban alkalmazott inzu
lin tisztaságától, az inzulin fajtájától, a készítmény mi
lyenségétól és az adagolástól függően. 
• Mellékhatás 

lnzulinatlergia, lipoatrophia rendkívül ritkán. Ha 
rnégis fellép, célszerű a beteget humán monokom
Ponensű {HM) inzulinra átállítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerekkel - pl.: kor.tikoidok, pajzsmi
rigyhormonok és orális fogamzásgátlók - történő 

egyidejű kezelés az inzulinigény növekedését idéz
heti elő. Más gyógyszerek alkalmazása, pl.: !3-bloc
kolók, MAO bénítók, az inzulinadag újbóli beállítását 
!Bheti szükségessé. 
e. Figyelmeztetés 

Túladagolás esetén glukóz! kell adni orálisan, há 
-a béteg tudatánál van. Eszméletlen beteg esetében 
iv. glukózt kell adagolni. Amennyiben rendelkezésre 
áll, a kezelést glukagon sc., im. vagy ív. adásával is 
lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, per os kell 
szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a beteg nem 
reagál, iv. glukóz! kell adagolni. 

Inzulinkezelésben részesülők szeszesitalt nem 
fogyaszthatnak. (Az alkohol az inzulin hatását fokoz
hatja). 
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Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. sz: Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. · 

Az Actrapid MC csak akkor alkalmazható, ha az 
inzulin oldat víztisztaságú és színtelen. 

Eltartás: 2 és 8 oc között, fénytől és fagytól véd
ve. A használatban lévő ampulla szabahőmérsékle
ten (max. 25°C) hat hétig tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 886 

A Novolet egyszerhasználatos fecskendő, mely 
bioszintetikus humán monokomponensú inzulint, 
HM{ge)-t tartalmaz. A bioszintetikus humán inzulint 
élesztő sejtekben áHftják elő rekombináns DNS 
technológiával. A HM(ge) azonos a természetes hu
mán inzulinnaL 

Az Actrapid gyorshatású inzulin. 
• Hatóanyag 

100 NE/ml humán monokomponensű inzulin 
semleges kémhatású, áttetsző, szintelen vizes ol
datban. 
• Javallat 

Diabetes mellitus, elsősorban gyors és erős ha
tást igényló esetek: 

- akut esetekben pl. diabeteses coma és preco-
ma, 

- diabeteseseknél sebészeti beavatkozáskor, 
- diabetesesek terhessége esetén. 
A humán monokomponensű inzulin alkalmazá

sával az allergiás reakciók, a lipoatrophia és az in
zulinrezisztencia általában elkerülhetó. Az Actrapid 
Novolet olyan cukorbetegek kezelésére ajánlott, 
akiknél a hagymányos inzulin készítményekkel vég
zett kezelést a fent említett nemkívánatos kockáza
tok nehezítik. 
e Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. 
• Adagolás 

Általában subcutan. Az adagolás individuális, a 
beteg inzulinszükségletének megfelelóen az orvos 
határozza meg. Beszúrás után a tűt néhány másod
percig a bór alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejut
tatás biztosítva legyen. 

Minden egyes Novolet fecskendő csak egyet
len személy kezelésére használható. 

Hatástartam subcutan injekció után (hozzávető
leges adatok): hatáskezdet% óra múlva, maximális 
hatás 1-3 óra között, teljes hatástartam: B óra. 



Az injekció beadása. 
Az injekciót a gyógyszer nBetegtájékoztató"

jában leírtak szarint kell beadni. 
A Novolet előretöltött fecskendöket csak a spe

ciális NovoFine tükkel szabad használni. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulint más gyógyszerekkel együtt adva 
nemkivánatos vércukorszint emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha
tó együtt az alábbiakkal: 

-!3-receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus 
szteroidok, a-receptor blockolók, clofibrát. ciklo
foszfamid, fenfluramin, MAO-gátlók, metildopa, 
tetraciklinek {erősítik az inzulin hatást. hypogly
caemiás reakciói okozhatnak); 

- klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok. con
traceptivumok, lítiumkarbonát, nikotinsav, fenolftalein, 
fenotiazin származékok, fenitoin, salureticumok, 
pajzsmirigy hormonok, sympathomimeticumok, tricik
likus antidepressánsok ( csökkenthetik az inzulin ha
tást. hyperglycaemiát okozhatnak); 

- reserpin és szalicilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserősödést egyaránt okozhatnak). 

A betegek átállítása humán monokomponensú 
inzulinra: 

A cukorbetegek kezeléséhez és átállításához az 
.. Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intézet módszertani levele, Buda
pest 1987" ad irányelveket. 

Altalános irányelvek 
Azon betegek esetében, akik megelózően hu

mán monokomponensű, sertés monokomponensű 
vagy más, nagyfokban tisztitott humán vagy sertés 
inzulin! kaptak, csak annyi rutinszerű dózismódosí
tás szükséges, amennyi a stabil szénhidrátanyag
csere fenntartásához szükséges. 

Azon betegeknél, akik megelőzően kevert fajú, 
vagy szarvasmarha inzulin! kaptak, az előzőleg 
adagolt inzulin adagjátóL tisztaságától, fajtájától 
függóen szükséges az adag változtatása. A beteg 
új beállítását orvos végzi és szükség szerint változ
tathat a kezelésen. Bármely beteget, aki napi 100 
NE-nél több inzulinra szarul, kórházban kell a hu
mán inzulinra átállítani. 
• Figyelmeztetés 

LehetOség szerint fekvőbeteg gyógyintézetben 
történt beállítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. Az Actrapid Novolet 
csak akkor alkalmazható, ha az inzulin oldat víztisz
taságú és színtelen. 

Túladagolás esetén, ha a beteg tudatánál van, 
per os glukóz! kell adagain i. Ha a beteg eszmélet 
len, iv. glukóz! kell adagain i. Amennyiben rendelke
zésre áll. a kezelést glukagon sc. im. vagy iv. adá
sával is lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt. 
per os kell szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a 
beteg nem reagál, ív. glukóz! kell adagolni. 

Néhány beteg arról számolt be, hogy a humán 
inzulinra történt átállítás után a hypoglycaemia korai 
figyelmeztető tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 

Inzulinkezelésben részesülóknek szeszesita!t fo
gyasztani tilos! 

Cukorbetegek gépjárművezetésre való alkal
masságát az 1/1976 sz. EQ. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 

Eltartás: 2 és 8 oc közőtti hőmérsékleten, hűtő
szekrényben. Fagyástól, hőhatástól és napfénytől 
védeni kell. A használatban lévő NovoLet szaba
hőmérsékleten (maximum 25 <>C) egy h"ónapig tá
rolható. 
e Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 2102 (1,5 ml) 

Tsz.: 4002 (3 ml) 

Intermedier hatású bioszintetikus humán inzulin 
készítmény. Izofán inzulin injekció. 

A bioszintetikus humán inzulin! élesztősejtekben 
állítják elő rekombináns DNS technológiával. 

A humán monokomponensű inzulin azonos a 
természetes humán inzulinnal és monokomponens 
tisztaságú. 
• Hatóanyag 

40 NE/ml humán monokomponensű izofán inzu
lin semleges kémhatású vizes szuszpenzióban. 
Enyhén rázogatva a készítmény fehéren opálos. 
• Javallat 

Diabetes mellitus. A humán monokomponensű 
inzulin alkalmazásával az allergiás reakciók,a !ipa
atrophia és az inzulinrezisztencia általában elkerül
hetők. Insulatard HM(ge) olyan cukorbetegek keze
lésére ajánlott,akiknél a hagyományos inzulinkészít
ményekkel végzett kezelést a fentickben említett 
nemkivánatos kockázatok nehezitik. 
• Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. Az lnzulatard HM(ge) nem al
kalmas a diabeteses coma kezelésére. 
e Adagolás 

Az adagolás individuális,a beteg inzulinszük
ségletének megfelelően az orvos határozza meg. 

Hatástartam. Az Insulatard HM( ge) hatása mint
egy másfél óra elteltével kezdődik, maximális 4 és 
12 óra között és kb. 24 óra elteltével szúnik meg. 

Az injekció beadása: szakásasan napi 1-szer 
vagy 2-szer sc. 
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Az ampullát használat előtt enyhén rázagaini 
kell, vagy ha szükséges,fel kell rázni az inzulin 
egyenletes eloszlatása céljából. Ezután a szüksé-

ges adagot azonnal fel kell szívni a fecskendába és 
be kell adni. Beszúrás után a tút néhány másodper
cig a bór alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejutta
tás biztositva legyen 

Az lnzulatard HM(ge) infúziós inzulin pumpák
ban nem alkalmazható. 

Kombinált kezelés. Az Insulatard HM(ge) fecs
kendőben keverheló Actrapid HM(ge)-vel a kezdeti 
hatás erősítése céljából. 

Ha hosszabb hatású inzulinokat kevernek rövid 
hatású oldható inzulinnal, először a rövid hatású in
zulin! kellfelszívnia fecskendőbe. 

Savanyú kémhatású oldható inzulin és humán 
monokomponensű inzulin keverésenem javasolt. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulint más gyógyszerekkel együtt ·adva 
nemkívánatos vércukorszint emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha
tó együtt az alábbiakkal: 

-~-receptor blockofók, amfetaminok, anabolikus 
szteroidok: 

-a-receptor blockolók, klofibrát, ciklofoszfamid, 
fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, tetraciklinek 
(erősítik az inzulin hatást, hypoglycaemiás reakció! 
okozhatnak); 

- klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
contraceptivumok, lítiumkarbonát, nikotinsav, fenol
ftalein, fenotiazin származékok, fenitoin, salu
reticumok, pajzsmirigy hormonok, sympathomimeti
cumok, triciklikus antidepressánsok {csökkenthetik 
az inzulin hatást, hyperglycaemiát okozhatnak): 

- reserpin és szaliCilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserősödést egyaránt okozhatnak). 

A betegek átá!lftása humán monokomponensú 
inzulinra: 

A cukorbetegek kezeléséhez és átállításához az 
.. Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intézet módszertani levele, Buda
pest 1987" ad irányelveket. 

Általános irányelvek 
Azon betegek esetében, akik megelőzően hu

mán monokomponensú, sertés monokomponensú 
vagy más nagyfokban tisztitott humán vagy sertés
inzulin! kaptak, csak anr1yi rutinszerű dózismódosí
tás szükséges, amennyi a stabil szénhidrátanyag
csere fenntartásához szQkséges. 

Azon betegeknéL akik megelózóen kevert fajú 
vagy szarvasmarha inzulin! kaptak, az előzőleg 

adagolt inzulin adagjátóL tisztaságátóL fajtájától 
függóen szükséges az adag változtatása. 

A beteg új beállítását orvos végzi és szükség 
szarint változtathat a kezelésen. 

Bármely beteget, aki napi 100 NE-nél több inzu
linra szarul, kórházban kell átállítani. 
• Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
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történt beállítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés me!lett alkalmazható. 

Az Insulatard HM(ge) csak akkor alkalmazható, 
ha az inzulin szuszpenzió rázás után teljesen 
egyenletessé válik. 

Túladagolás esetén: Ha a beteg tudatánál van, 
per os glukóz! kell adago!ni. Ha a beteg eszmélet
len, iv. glukóz! kell adagain i. Amennyib~?tlJendelke
zésre áll, a kezelést glukagon sc., ·im. vágy iv. adá
sával lehet kezdeni és ha ez eredményes volt, per 
os kell szénhidrátot bevinni. 

Ha glukagonra a beteg nem reagál, iv. glukóz! 
kel! adni. Néhány beteg arról számolt be, hogy a hu
mán inzulinra történt átállás után a hypog!ycaemia 
korai figyelmeztető tűnetei kevésbé voltak kifejezet~ 
tek, mint az állati inzulinok használatakor. 

lnzulk'lkezelésben részesülőknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Alkoholos fecskendővel beadni tilos! 
Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas

ságát az 1/1976. sz. Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 

Eltartás: 2 és B "C közötti hőmérsékleten, hűtő
szekrényben. FagyástóL hőhatástól, napfénytől vé
deni kell. 

A használatban lévő ampulla szabahőmérsékle
ten (max.25 "'C) hat hétig tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1590 

Intermedier hatású bioszintetikus humán inzulin 
készltmény. Izofán inzulin injekció. A bioszintetikus 
humán inzulint élesztő sejtekben állítják elő rekom
bináns DNS technológiával. A humán monokompo
nensű inzulin azonos a természetes humán inzulin
nal és monokomponens tisztaságú. 
e Hatóanyag 

100 NE/ml humán monokomponensú izofán in
zulin semleges kémhatású vizes szuszpenzióban. 
Enyhén rázogatva a készfirnény fehéren opálos. 
e Javallat 

Diabetes mellitus. 
A humán monokomponensú inzulin alkalmazá

sával az allergiás reakciók, a lipoatrophia és az in
zulinrezisztencia általában elkerülhető. Az 
Insulatard HM{ge) inzulin olyan cukorbetegek keze
lésére ajánlott, akiknél a hagyományos inzulin ké
szítményekkel végzett kezelést a fent említett nem
kívánatos kockázatok nehezítik. 



e Ellenjavallat 
Hypoglycaemia. Az Insulatard HM(ge) nem al

kalmas a diabeteses coma kezelésére. 
e Adagolás 

Ahaiában subcutan. Az adagolás individuális, a 
beteg inzulinszükségletének megfe!elöen az orvos 
határozza meg. 

Hatástartam sc. injekció után (hozzávetőleges 
adatok): hatáskezdet másfél óra múlva, maximális 
hatás 4-12 óra között, teljes hatástartam: 24 óra. 

Az inzulin beadása. Az Insulatard Penfill 3 ml-es 
inzulin patranak tartalmát kizárólag a NovoPen és 
inzulin-adagoló pen-készülékkel szabad beadni. A 
Penfill patronban üveggyöngy van, amely elősegíti 
az inzulin-részecskék egyenletes eloszlatását. 

A Penfill patront a pen-készülékbe helyezés előtt 
kell fel, illetve lefelé forgatni. A rázogatást olyan in
tenzitással kel! végezni, hogy a patronban lévő 
üveggyöngy az egyik végétól a másik végéig el
mozduljon. Ezt legalább tízszer kell ismételni, amíg 
a folyadék egynemüen opálos-fehérré válik. 

Injekciózás előtt mindig győződjünk meg arról, 
hogy a patronban még elegendő inzulin maradt-e, 
mivel az üveggyöngy csak kellő kitérés esetén ké
pes az inzulin oldatot megfelelően elkeverni. 

Ha a Penfill patront behelyezték a tollba, a tollat 
kell minden egyes injekció előtt fel, illetve lefelé for
gatni. A rázást legalább tízszer kell ismételni, amíg 
a folyadék egyneműen opálos-fehérré válik. 

Beszúrás után a tút néhány másodpercig a bór 
alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biztosít
va legyen. 

A tút minden egyes injekciózás után azonnal le 
kell venni, me rt különben hőmérséklet változás hatá
sára folyadék távozhat el a patronból, megváltoztat
va ezzel az inzulin koncentrációját (hatáserósségét) 
a Penfill patronban. A Penfill patront nem szabad 
használni, ha a fo\yadékszint a patron falán látható 
szines csík alá ér. A csík szélessége 6 egység inzu
linnak felel meg. 

A Penfill nem tölthető újra. 
Minden egyes Penfill patron és fecskendő csak 

egyetlen személy kezelésére használható. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulint más gyógyszerekkel együtt adva 
nemkívánatos vércukorszint emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha
tó együtt az alábbiakkal: 

- ~-receptor b!ockolók, amfetaminok, anabolikus 
szteroidok; 

-u-receptor blockolók, klofibrát, ciklofoszfamid, 
fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, tetraciklinek 
(erősítik az inzulin hatást, hypoglycaemiás reakciót 
okozhatnak); 

- klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
kontraceptivumok, !ítiumkarbonát, nikotinsav, fenolf-

talein, fenotiazin származékok, fenitoin, salureticu
mok, pajzsmirigy hormonok, sympathomimeticu
mok, triciklikus antidepressansok (csökkenthetik az 
inzulin hatást, hyperg!ycaemiát okozhatnak); 

- reserpin és szalicilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserósödést egyaránt okozhatnak). 

A betegek átáflítása humán monokomponensú 
inzulinra: 

A cukorbetegek kezeléséhez és átállításához az 
nOrszágos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intézet módszertani levele, Buda
pest 1987" ad irányelveket. 

Általános irányelvek 
Azon betegek esetében, akik megelőzően hu

mán monokomponensú, sertés monokomponensű 
vagy más nagyfokban tisztított humán vagy sertés 
inzulint kaptak, csak annyi rutinszerű dózismód.osí .. 
tás szükséges, amennyi a stabi! szénhidrátanyag
, csere fenntartásához szükséges. 

Azon betegeknél, akik megelőzően kevert fajú., 
vagy szarvasmarha inzulint kaptak, az előzőleg 

adagolt inzulin adagjától, tisztaságától, fajtájától 
függóen szükséges az adag változtatása. A beteg 
új beállítását orvos végzi és szQkség szerint változ
tathat a kezelésen. 

Bármely beteget, aki napi 1 oa NE-nél több inzu-
linra szarul, kórházban kell átállítani. · 
e Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
történt beállítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

Az Insulatard HM(ge) Penfill csak akkor alkal
mazható, ha az inzulin szuszpenzió rázás utáQ telje
sen egyenletessé válik. 

Túladagolás esetén: Ha a beteg tudatánál van, 
per os glukózt kell adagolni. Ha a beteg eszmélet
len, iv. glukózt kell adagol ni. Amennyiben rendelke
zésre áll, a kezelést glukagon sc., im. vagy iv. adá
sával is lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, 
per os kell szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a 
beteg nem reagál, iv. glukózt kell adni. 

Néhány beteg_ arról számolt be, hogy a humán 
inzulinra történt átá!litás után a hypoglycaemia korai 
figyelmeztető tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 

Inzulinkezelésben részesülöknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. sz. Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 

Eltartás: 2 és 8 cc közötti hőmérsékleten, hűtő
szekrényben tartandó. Fagyástó!, hőhatástól és 
napfénytól védeni kel!. 

A használatban Iévá Penfill patron szabahőmér
sékleten (maximum 25 °C} 1 hónapig tárolható. 
• Megjegyzés: + V Sz 
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o Törzskönyvi szám: K -1594 (1,5 ml) 
K - 2067 (3 ml) 

INSULIN·JNSULATA.RbNOVOLET· 
1 oo. N Elm l injeki:ió (5 x 1 ,s·n\J); • 

· (Sx3mJ•) 

NOVO 

. A _Nov?Let egyszerhasználatos fecskendő, mely 
broszrntetrkus humán monokomponensú inzulin! 
~M(ge) tar~almaz. A bioszintetikus humán inzulini 
eleszto sejtekben állítják elő rekombináns DNS 
technológiával. A HM(ge) azonos a természetes hu~ 
mán inzulinnaL 

Az Insulatard intermedier hatású izofán inzulin 
e Hatóanyag · 

1 DO NE/ml humán monokomponensú izofán in
zulin serr;leges kémhatású vizes szuszpenzióban. 

Enyhen rázogatva a készítmény fehéren opálos 
• Javallat · 

Diabetes mellitus. 
A humán monokomponensú inzulin alkalmazá

sá~aJ a~ allergiás reakciók, a lipoatrophia és az in
zulrnrezrsztencia általában elkerülhető. Insulatard 
N~volet olyan cukorbetegek kezelésére javallt, 
a~rknél a hagyományos inzulin készítményekkel 
vegzett kezelést a fentiekben említett nemkívánatos 
kockázatok nehezítik. 
e Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. 
Az Insulatard Novolet nem alkalmas a diabete

ses coma kezelésére. 
e Adagolás 

Ált~láb~n subcutan. Az adagolás individuális, a 
bet~g rnzulmszükségletének megfelelóen az orvos 
hata~ozza r:neg. Beszúrás utáh a tút néhány másod
pererg a bor alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejut
tatás biztositva legyen. 

Minden egyes Novolet fecskendő csak egyet
len személy kezelésére használható. 

Hatástartam sc. injekció után (hozzávetőleges 
a_datok). ~atáskezdet 1 %óra múlva, maximális ha
tas 4-12 ora között, teljes hatástartam 24 óra. 

Az injekció beadása 
. Az injekciót a gyógyszer "Betegtájékoztató"
jában leírtak szerint kell beadni. A Novolet előretöl
tött fecskendőket csak a speciá!is NovoFine túkkel 
szabad használni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A: !nzulínt más gyógyszerekkel együtt adva 
nemk:vana!os vércukorszint emelkedés vagy vércu
k?rSZint csokkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha
to együtt az alábbiakkal: 

- ~-receptor blockolók, amfetamin, anabolikus 
szterord?k, a-receptor blockolók, clofibrat, ciklo
foszf~m.rd, fen~u_r~min, MAO-gátlók, meti!dopa, 
te:~acrkline~- (erosrtrk az inzulin hatást, hypoglycae
mras reakcrot okozhatnak), 
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- klórp_rotixen, diazoxid, heparin, kertikoidok 
con~raceptJvu_mo_k, lítiumkarbonát, nikotinsav, fenolf~ 
tal~m, fenotmzm származékok, fenitoin, sa!u
re:rcu~ok, paj:s_m~rigy hormonok, sympatho
mrmetr~umok, tncrkhkus antidepressánsok (csök
kenthetrk az inzulin hatást, hyperglycaemiát okoz
hatnak), 

- reszerpin és szalicilátok {hatáscsökkenést és 
hatáserósödést egyaránt okozhatnak)". ·' ·· · 

. A_ betegek átállítása humán monokomponensú 
mzulmra 

A ?ukorbetegek kezeléséhez és átállításához az 
"Orszagos Kö~zeti _orvosi _Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intezet modszertani levele Buda-
pest_1987" ad irányelveket. ' 

Altalános irányelvek 
, Azon betegek esetében, akik megelőzően hu

man monokomponensú, sertés monokomponensű 
~agy_ más, nagyfokban tisztított humán, vagy sertés 
I~Zulm~. kaptak, csak annyi rutinszerű dózismódosí
tas szukseges, ~mennyi a stabit szénhidrátanyag
cs~re fennt?r~ásahoz szükséges. Azon betegeknél, 
ak1~ megelozoen kevert fajú vagy szarvasmarha in
~ullnt kapt~k, a~ ?.lózóleg adagolt inzulin adagjától, 
t1sztaságátol, fajtajától függóen szükséges az adag 
vá!~oz~atása. ~ beteg új beállítását orvos végzi és 
szukseg sz~nnt _változtathat a kezeJésen. Bármely 
beteget, ak1 nap1 100 NE-nél több inzulinra szarul 
kórházban kel! átállítani. ' 
• Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
tö!té~t beállítás után és cséik rendszeres orvosi elle
norzes mellett alkalmazható. Az Insulatard Novolet 
c~ak ak~or al~almazható, ha az inzulin szuszpenzió 
razás utan teljesen homogénné válik. 

Túladagolás esetén, ha a beteg tudatánáf van 
per ?s g_lukózt kell adagolni. Ha a beteg eszmélet~ 
le_n. IV. glukózt kell adagolni. Amennyiben rendelke
zesre _áll, a kezelést glukagon sc. im. vagy iv. adá
sával ls le~et_ke:deni és ha ez eredményes volt, per 
os kell szenh1dratot bevinni. Ha glukagonra a beteg 
nem reagál, iv. glukózt kell adagolni. 
. ~éhány beteg arról számolt be, hogy a humán 
mzullnra történt átállítás után a hypoglycaemia fi
g~elme~et~ . tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mmt az allat1 mzulinok használatakor. Inzulinkezelés
ben részesülóknek szeszesitalt fogyasztani tilos! 
C~korbetegek gépjárművezetésre való alkalmassá
?at ~z 1/1976 sz. Eü. M. rendelet szerint kell meg
ltélnl. ~ 

Eltartás: 2 és 8 cc közötti hőmérsékleten 
h_útöszek~ényben. Fagyástól, hőhatástól és napfény~ 
to! v~de~1 kell. A használatban lévő Novolet szoba
homersekleten {maximum 25°C) egy hónapig tárol
ható. 

• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 2104 (1 ,5 ml) 

K - 2358 (3 ml) 



INSUt:.INiLENTE flolf40 .. NE/ml 
;r\jek'cio(ix.10ml) .· · 

NOVO ATdköéi: :Á1'DA-A_ó2--

Intermedier hatású inzulin készítmény. Inzulin
cink szuszpenzió. 
• Hatóanyag 

40 NEJml monokomponensú (MC) inzulin (30% 
amorf sertés inzulin és 70% kristályos szarvasmarha 
inzulin); semleges kémhatású cinktartalmú szusz
penzióban. 
e Javallat 

Inzulin! igénylő cukorbetegek kezelésére .. ~z 
MC inzulinok alkalmazásával az allergiásreakclok, 
lipoatropha, inzulinrezisztencia általában elkerül
hető. 

e Ellenjavallat 
Hypoglycaemia. Diabeteses coma kezelésére 

nem alkalmas. 
• Adagolás . . .. 

Az adagolás individuális, a beteg lnzulinszuk
ségletének megfelelóen az orv?s ál_lapítja meg. 

Az adagolás módja sc. Az 1nzul1n egyenletes el
oszlatása céljából az ampullát használat ~lőtt eny
hén rázogatni kell, vagy ha szükséges, avatosan 
fel kell rázni a habképződést kerülve. A fecsken
dőbe felszívott inzulint azonnal be kell adni. Be
szúrás után a tút néhány másodpercig a bőr alatt 
kell tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biztosítva 
legyen. 

A Lente MC-t tilos iv. adni vagy infúziós pumpá
ban alkalmazni. 

Hatástartam. A Lente MC hatása a beadástól 
számított 2 és Y2 óra múlva kezdődik, maximumát 
7 és 15 óra között éri el, és 24 óra múlva megszú
nik. 

Kombinált kezelés. A kezdeti hatás fokozására a 
Lente MC a fecskendőben keverhető Actrapid MC
vel. Felszívás után az inzulin keveréket azonnal be 
kell adni. 

Ha hosszú hatású inzulin! rövid hatásúval kever
nek, mindig a rövid hatású inzulin! kell először fel
szívnia fecskendóbe. 

MC inzulinok és savas kémhatású inzutinok ke
verése nem ajánlatos. Foszfát-tartalmú inzulinok és 
cink-tartalmú inzulin szuszpenziók egymással való 
keverését kerülni kel\. 

A betegek átállítása MC inzulinra. Hagyomá
nyos, elsősorban szarvasmarha inzulinról MC s~rtés 
inzulinra vagy MC sertés és MC szarvasmarha InZU

lin keverékére történő átállítás során az adag nagy
sága csökkenhet a korábban alkalm~ott, inzuli~ 
tisztaságátóL az inzulin fajtájától, a kész1tmeny ml
lyenségétól és az adagolástól függően. 
• Mellékhatás 

Inzulin allergia, lipoatrophiá rendkívül ritkán. Ha 

mégis fellép, célszerű a beteget humán monokom
ponensű {HM) inzulinra átállítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerekkel - pl.: kortikoidok, pajzsmi
rigyhormonok és orális fogamzásgátlók - történő 
egyidejű kezelés az inzulinigény növekedését idéz
heti elő. 

Más gyógyszerek alkalmazása, pl.: 13-blockolók, 
MAO bénítók, ai inzulinadag újbóli beállítását tehe
ti szükségessé. 
• Figyelmeztetés 

Túladagolás esetén: g!ukózt kell adni orálisan, 
ha a beteg tudatánál van. Eszméletlen beteg eseté
ben iv. glukózt kell adagolni. Amennyiben rendelke
zésre áll a kezelést glukagon sc., im. vagy iv. adá
sával is 'lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, 
per os kell szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a 
beteg nem reagál, iv. glukóz! kell adagolni: 

Inzulinkezelésben részesülők szeszeMalt nem 
fogyaszthatnak. {Az alkohol az inzulin hatását fokoz
hatja). 
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Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. sz. Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 

A Lente MC csak akkor alkalmazható, ha az in
zulin szuszpenzió rázás után teljesen egyenletessé 
válik. 

Eltartás: 2 és 8 gC között, fénytől és fagytól véd
ve kell tartani. A használatban lévő ampulla szaba
hőmérsékleten (max. 25°C} hat hétig tárolható. 
o Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 1167 

Intermedier hatású, bioszintetikus humán inzulin 
készítmény erős kezdeti hatással. A bioszintetikus 
humán inzulint élesztő sejtekben állítják elő rekom
bináns DNS technológiával. A humán monokompo-

nensű inzulin azonos a természetes humán izulinnal 
és monokomponens tisztaságú. 
e Hatóanyag 

100 NE/ml humán monokomponensú inzulin 
semleges kémhatású vizes szuszpenzióban. 

1 rész oldható inzulin és 9 rész izofán inzulin 
kristály, 

2 rész oldható inzulin és 8 rész izofán inzulin 
kristály. 

3 rész oldható inzulin és 7 rész izofán inzulin 
kristá!y. 

4. rész oldható inzulin és 6 rész izofán inzulin 
kristály. 

5 rész oldható inzulin és 5 rész íiofán inzulin 
kristály). 

Enyhén rázogatva a készítmény fehéren opálos. 
• Javallat 

Diabetes mellitus. 
A humán monokomponensű inzulin alkalmazá

sával az allergiás reakciók, a lipoatrophía és az in
zufinrezisztencia általában elkerülhető. Mixtard 
HM{ ge) inzulin olyan cukorbetegek kezelésére aján
lott, akiknél a hagyományos inzulin készítményekkel 
végzett kezelést a fent emlitett nemkívánatos kocká
zatok nehezftik. 
• Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. A Mixtard HM{ge) nem alkal
mas a diabeteses coma kezelésére. 
• Adagolás 

Általában subcutan. Az adagolás individuális, a 
beteg inzulinszükségletének megfelelóen az orvos 
határozza meg. 

Hatástartam sc. injekció után (hozzávetőleges 
adatok). Hatáskezdet Y2 órá múlva, maximális hatás 
2-8 óra között, teljes hatástart?m 24 óra. 

Az inzulin beadása. A Mixtard Penfill 1 ,5 ml-es 
inzulin patranak tartalmát kizárólag a NovoPen és 
NovoPen l! inzulin-adagoló pen-készülékkel szabad 
beadni. 

A Penfill patronban üveggyöngy van, amely 
elősegíti az inzulin-részecskék egyenletes eloszla
tását 

A Penfill patront a pen-készülékbe helyezés előtt 
kell fel, illetve lefelé forgatni. A rázogatás! olyan in
tenzitással kell végezni, hogy a patronban lévő 
üveggyöngy az egyik végélől a másik végéig el
mozduljon. Ezt legalább tízszer kell ismételni, amig 
a folyadék egyneműen opálos-fehérré válik. 

Ha a Penfill patront behelyezték a tollba, a tollat 
kell minden egyes injekció előtt fel, illetve lefelé for
gatni. A rázás! Jegalább tízszer kell ismételni, amíg 
a folyadék egyneműen opálos-fehérré válik. 

Beszúrás után a tút néhány másodpercig a bór 
alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biztosít
va legyen. A túl minden egyes injekciózás után 
azonnal le kell venni, mert különben hőmérséklet 
változás hatására folyadék távozhat el a patronbóL 
megváltoztatva ezzel az inzulin koncentrációját (ha-
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táserósségét) a Penfill patronban. A PenfiU patront 
nem szabad használni, ha a folyadékszint a patron 
falán fátható szines csfk alá ér. A csík szélessége 6 
egység inzulinnak felel meg. A Penfill nem tölthető 
újra. Minden egyes Penfill patron és fecskendő csak 
egyetlen személy kezelésére használható. 
• Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulin! más gyógyszerekkel együtt adva 
nemkívánstos vércukorszint emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. 

Ezért óvatosan adható egyOtt az alábbiakkal: 
-[3-receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus 

szteroidok, u-receptor b!ockolók, clofibrat, ciklo
foszfamid, fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, 
tetraciklinek {erősítik az inzulin hatást, hypogly
caemiás reakciói okozhatnak). 

- klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
contraceptivumok, lítiumkarbonát, nikotinsav, fenolf
talein, fenotiazin származékok, fenitoin, salu
reticumok, pajzsmirigy hormonok, sympathomimeti
cumok, triciklikus antidepressánsok (csökkenthetik 
az inzulin hatást, hyperglycaemiát okozhatnak). 

- reserpin és sZalicilátok {hatáscsökkenést és 
hatáserősödést egyaránt okozhatnak). 

A betegek átállítása humán monokomponensO 
inzulinra: 

A cukorbetegek kezeléséhez és átállftásához az 
"Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intézet módszertani levele, Buda
pest 1987" ad irányelveket. 

Általános irányelvek 
Azon betegek esetében, akik megelőzően hu

mán monokomponensú, sertés monokomponensú 
vagy más nagyfokban tisztított humán vagy sertés 
inzulin! kaptak, csak annyi rutinszerű dózismódosí
tás szükséges, amennyi a stabil szénhidrátanyag
csere fenntartásához szükséges. 

Azon betegeknéL akik megelőzően kevert fajú 
vagy szarvasmarha inzulin! kaptak, az előzőleg 
adagolt inzulin adagjától, tisztaságától, fajtájától 
függően szükséges az adag változtatása. 

Ha az átállítás kristályos és elhúzódó hatású in
zulin egyedi kombinációjáról történik, és az összete
vők aránya éppen két Mixtard HM{ge) készítmény 
keverési aránya közé esik, úgy a beteg számára a 
legközelebbi arányú Mixtard HM{ge) kész11mény 
ajánlott. 

A beteg új beállítását orvos végzi és szükség 
szerint vá!tozlathat a kezelésen. 

Bármely beteget, aki napi 100 NE-néi több inzu
linra szarul, kórházban kell átállítani. 
Gli Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
törlént beállítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

A Mixtard HM(ge) Penfill csak akkor alkalmazha-



tó, ha az inzulin szuszpenzió rázás után teljesen 
egyenletessé válik. 

Túladagolás esetén, ha a beteg tudatánál van, 
per os glukózt kell adagolni. Ha a beteg eszmélet
len, ív. glukózt kell adagolni. Amennyiben rendelke
zésre áll, a kezelést glukagon sc. im. vagy ív. adá
sával is lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, 
per os kell szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a 
beteg nem reagál, iv. glukózt kell adagolni. _ 

Néhány beteg arról számolt be, hogy a human 
inzulinra történt átállítás után a hypoglycaemia korai 
figyelmeztető tűnetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 

Inzulinkezelésben részesülőknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Cukorbeteg gépjármüvezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. sz. Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 

Eltartás: 2 és 8 oc közötti hőmérsékleten, hűtő
szekrényben. Fagyástól, hőhatástól és napfényt?! 
védeni kell. A használatban lévő patron szobaho
mérsékleten (maximum 25 oc) 1 hónapig tárolható. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 2069 (10 1,5 ml); K-
2071 (20 1,5 ml); K-1593 (30 1,5 ml); K-2073 (40 
1 ,5 ml); K - 207 5 (50 1,5 ml) 

NOVO 

Intermedier hatású, bioszintetikus humán inzulin 
készítmény erős kezdeti hatással. A bioszintetikus 
humán inzulin! élesztő sejtekben áll'rt:ják el ö rekom
bináns DNS technológiával. A humán monokompo
nensú inzulin azonos a természetes humán izulinnal 
és monokomponens tisztaságú. 
e Hatóanyag 

100 NE/ml humán monokomPonensú inzulin 
semleges kémhatású vizes szuszpenzióban. 

1 rész oldható inzulin és 9 rész izofán inzulin 
kristály. 

2 rész oldható inzulin és 8 rész izofán inzulin 
kristály. 

3 rész oldható inzulin és 7 rész izofán inzulin 
kristály. 

4 rész oldható inzulin és 6 rész izofán inzulin 
kristály. 

5 rész oldható inzulin és 5 rész izofán inzulin 
kristály 

Enyhén rázogatva a készftmény fehéren opálos. 
e Javallat 

Diabetes me!litus. A humán mor'iokomponensú 
inzulin alkalmazásával az allergiás reakciók, a !ipoa
trophia és az inzulinrezisztencia általában e!kerúlhe
tö. Mixtard HM(ge) inzulin olyan cukorbetegek keze
lésére ajánlott, akiknél a hagyományos inzulin ké
szítményekkel végzett kezelést a fent említett nem
kívánatos kockázatok nehezftik. 
e Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. A Mixtard HM(ge) nem alkal
mas a diabeteses coma kezelésére. 
e Adagolás 

Általában subcutan. Az 1;1.dagolás individuális, a 
beteg inzulinszükségletének megfelelöen az orvos 
határozza meg. 

Hatástartam subcutan injekció után (hoz
závetőleges adatok). Hatáskezdet Y2 óra múlva, 
maximális hatás 2-8 óra között, teljes hatástartam 
24 óra. 

Az inzulin beadása. A Mixtard Penfill 3 ml-es in
zulin patranak tartalmát kizárólag a NovoPen 3 inzu
lin-adagoló pen-készülékkel szabad beadni. 

A Penfill patronban üveggyöngy van, amely elő
segíti az inzulin-részecskék egyenletes eloszlatásá!. 
A Penfill patront a pen-készülékbe helyezés előtt 
kell fel, illetve lefelé forgatni. A rázogatás! olyan in
tenzitássaf kell végezni, hogy a patronban lévő 
üveggyöngy az egyik végétől a másik végéig el
mozduljon. Ezt legalább tízszer kell ismételni, amig 
a folyadék egyneműen opálos-fehérré válik. Injekci
ózás előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a pat
ronban még elegendő inzulin maradt-e, mivel az 
üveggyöngy csak kellő kitérés esetén képes az in
zulin oldatot megfelelöen el keverni. Ha a Penfill pat
ront behelyezték a tollba, a tollat kell minden egyes 
injekció előtt fel, illetve lefelé forgatni. A rázást leg
alább tízszer kell ismételni, amíg a folyadék egyne
műen opálos-fehérré válik. Beszúrás után a tűt né
hány másodpercig a bór alatt kell tartani, hogy a tö
kéletes bejuttatás biztositva legyen. 

A tút minden egyes injekciózás után azonnal le 
kell venni, mert különben hőmérséklet változás hatá
sára folyadék távozhat el a patronból, megváltoztat
va ezzel az inzulin koncentrációját (hatáserősségét) 
a Penfill patronban. A Penfill nem tölthető újra. 

Minden egyes Penfill patron és fecskendő csak 
egyetlen személy kezelésére használható. 
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o Mellékhatás 
A gyártó adatot nem közölt. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Az inzulin! más gyógyszerekkel együtt adva 

nemkívánatos vércukorszint emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha-. 
tó együtt az alábbiakkal: 

-p-receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus 
szteroidok, cHeceptor blockolók, clofibrat, ciklo
foszfamid, fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, 
tetraciklinek (erősítik az inzulin hatást. hypogly
caemiás reakció! okozhatnak); 

- klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
kontraceptivumok, lítiumkarbonát, nikotinsav, fenolf
talein, fenotiazin származékok, fenltoin, salu
reticumok, pajzsmirigy hormonok, sympathomimeti
cumok, triciklikus antidepressánsok (csökkenthetik 
az inzulin hatást, hyperglycaemiát okozhatnak); 

- reserpin és szalicilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserősödést egyaránt okozhatnak). 

A betegek átállítása humán monokomponensű 
inZI.IIinra: 

A cukorbetegek kezeléséhez és átállításához az 
"Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intézet módszertani levele, Buda
pest 1987" ad irányelveket. 

Áftalános irányefvek 
Azon betegek esetében, akik megelőzően hu

mán monokomponensű, sertés monokomponensú 
vagy más nagy fokban tisztított humán vagy sertés 
inzulin! kaptak, csak annyi rutinszerű dózismódosí
tás szükséges, amennyi a stabil szénhidrátanyag
csere fenntartásához szü~séges. Azon betegeknél, 
akik megelőzően kevert fS.jú vagy szarvasmarha in
zulin! kaptak, az előzőleg adagolt inzulin adagjától, 
tisztaságától, fajtájától függóen szükséges az adag 
változtatása. 

Ha az átállítás kristályos és elhúzódó hatású in
zulin egyedi kombinációjáról történik, és az összete
vők aránya éppen két Mixtard HM(ge) készítmény 
keverési aránya közé esik, úgy a beteg számára a 
legközelebbi arányú Mixtard HM(ge) készítmény 
ajánlott. 

A beteg új beállítását orvos végzi és szükség 
szerint változtathat a kezelésen. 

Bármely beteget, aki naPi 100 NE-nél több inzu
linra szarul, kórházban kell átállítani. 
e Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
történt beállítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. A Mixtard HM(ge) 
Penf1ll csak akkor alkalmazható, ha az inzulin szusz
penzió rázás után teljesen egyenletessé válik. 

Túladagolás esetén, ha a beteg tudatánál van, 
per os glukózt kell adagolni. Ha a beteg eszmélet
len, iv. glukózt kell adagain i. Amennyiben rendelke
zésre áll, a kezelést glukagon sc., im. vagy iv. adá
sával is lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, 
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per os kell szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a 
beteg nem reagál, iv. gluklózt kelJ adagolni. 

Néhány beteg arról számolt be, hogy a humán 
inzulinra történt átálfítás után a hypoglycaemia korai 
figyelmeztető tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 

Inzulinkezelésben részesülöknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. sz. Eü. M. rendelet szeríni kell 
megítélni. 

Eltartás: 2 és 8 oc közötti hőmérsékleten. hűtő
szekrényben. FagyástóL hőhatástól és napfénytől 
védeni kell. 

A használatban lévő patron szabahőmérsékle
ten (maximum 25 cq 1 hónapig tárolható. 
e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K - 2070 (10 x 3 ml); K -
207 2 (20 x 3 ml); K - 2068 (30 x 3 ml); K - 207 4 
{40 x 3 ml); K- 2076 (50 x 3 ml) 

A Novolet egyszerhasználatos fecskendő, mely 
bioszintetikus humán monokomponensú inzulint, 
HM(ge)-t tartalmaz. A bioszintetikus humán inzulin! 
élesztő sejtekben állítják elő rekombináns DNS 
technológiával. A HM(ge) azonos a természetes hu
mán inzulinnaL 

Mixtard intermedier hatású inzulin erős kezdeti 
hatássaL 
e Hatóanyag 

100 NE/ml humán monokomponensű inzulin 
semleges kémhatású vizes szuszpenzióban. 

1 rész oldható inzulin és 9 rész izofán inzulin 
kristály. 

2 rész oldható inzulin és 8 rész izofán inzulin 
kristály. 



3 rész oldható inzulin és 7 rész izofán inzulin 
kristály. 

4 rész oldható inzulin és 6 rész izofán inzulin 
kristály. . . 

5 rész oldható inzulin és 5 rész izofán mzuhn 
kristály. . 

Enyhén rázogatva a készítmény fehéren opalos. 
e Javallat 

Diabetes mellitus. 
A humán monokomponensú inzulin alkalmazá

sával az allergiás reakciók, a lipoatrophia és az in
zulinrezisztencia általában elkerülhető. Mixtard 
Novolet olyan cukorbetegek kezelésére ajánlott, 
akiknél a hagymányes inzulin készítményekkel vég
zett kezelést a fent említett nemkívánatos kockáza
tok nehezítik. 
e Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. A Mixtard Novolet nem alkal
mas a diabeteses coma kezelésére. 
e Adagolás 

Általában subcutan. Az adagolás individuális, a 
beteg inzulinszükségletének megfelelóen az orvos 
határozza meg. Beszúrás után a tút néhány másod
percig a bór alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejut
tatás biztositva legyen. 

Minden egyes Novolet fecskendő csak egyet
len személy kezelésére használható. 

Hatástartam subcutan injekció után (hozzáve
tőleges adatok). Hatáskezdet \12 óra múlva, ma
ximális hatás 2-8 óra között, teljes hatástartam 
24 óra. 

Az injekció beadása 
Az injekciót a gyógyszer "Betegtájékoztató"

jában leírtak szerint kell beadni. A NovoLet előretöl
tött fecskendőket csak a speciális NovoFine túkkel 
szabad beadni. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulint más gyógyszerekkel együtt adva 
nemkívánatos vércukorszint emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha
tó együtt az alábbiakkal: 

-!)-receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus 
szteroidok, a-receptor blockolók, clofibrát, cik
lofoszfamid, fenfluramin, MAO-gátlók, metildopa, 
tetraciklinek (erősítik az inzulin hatást, hypogly
caemiás reakciót okozhatnak); 

- klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
contraceptivumok, lítiumkarbonát, nikotinsav, fenol
ftalein, fenotiazin származékok, fenitoin, salu~ 
reticumok, pajzsmirigy hormonok, sympatho
mimeticumok, triciklikus antidepressánsok (csök
kenthetik az inzulin hatást, hyperglyt?aemiát okoz
hatnak); 

- reserpin és szalicilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserősödést egyaránt okozhatnak). A betegek 
átállítása humán monokomponensú inzulinra: 

A cukorbetegek kezeléséhez és átállításához az 
"Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intézet módszertani levele, Buda
pest 1987" ad irányelveket. 

Általános irányelvek 
Azon betegek esetében, akik megelőzően- hu

mán monokomponensú, sertés monokomponensű 
vagy más, nagyfokban tisztított humán, vagy sertés 
inzulin! kaptak, csak annyi rutinszerű dózismódosí
tás szükséges, amennyi a stabil szénhidrát anyag
csere fenntartásához szükséges. 

Azon betegeknél, akik megelőzően kevert fajú, 
vagy szarvasmarha inzulint kaptak, az előzőleg 

adagolt inzulin adagjától, tisztaságától, fajtájától 
függóen szl.ikséges az adag változtatása. 

Ha az átállítás kristályos és elhúzódó hatású in
zulin egyedi kombinációjáról történik, és az összete
vők aránya éppen két Mixtard Novolet készítmény 
keverési aránya közé esik, úgy a beteg számára a 
legközelebbi arányú Mixtard Novolet készítmény 
ajánlott. 

A beteg új beállítását orvos végzi és szükség 
szerint változtathat a kezelésen. Bármely beteget 
aki napi 100 NE-nél több inzulinra szarul, kórházban 
kell a humán inzulínra átállítani. 
e Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
történt beállítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. Az Mixtard Novolet 
csak akkor alkalmazható, ha az inzulin szuszpenzió 
rázás után teljesen homogénné válik. 

Túladagolás esetén, ha a beteg tudatánál 
van, per os glukózt kell adagolni. Ha a beteg esz
méletlen, iv. glukózt kell adagolni. Amennyiben 
rendelkezésre áll, a kezelést glukagon sc., im. 
vagy iv. adásával is lehet kezdeni, és ha ez ered
ményes volt, per os kell szénhidrátot bevinni. Ha 
glukagonra a beteg nem reagál, iv. glukóz!" kell 
adagol ni. 

Néhány beteg arról számolt be, hogy a humán 
inzulinra történt átállítás után a hypoglycaemia korai 
figyelmeztető tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 

Inzulinkezelésben részesülóknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Cukorbetegek gépjárművezetésre való alkal
masságát az 1/1976 sz. Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 

Eltartás: 2 és 8 ee közötti hőmérsékleten, 

hűtőszekrényben. Fagyástól; hőhatástól és napfény
tól védeni kelL A használatban lévő Novolet szaba
hőmérsékleten (maximum 25 "C) egy hónapig tárol
ható. 
e Megjegyzés: + V Sz 
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• Törzskönyvi szám: K - 2353 (10 x 3 ml); K -
2354 (20 x 3 ml); K- 2103 (30 x 1,5 ml); K- 2355 
(30 x 3 ml); K- 2356 (40 x 3 ml); K- 2357 (50 x 3 ml) 

INS\JI..IN ~IXTARD 3Ö Ji.M(ge) 
40 NE/ml injekció (.10 ml) 

NOVO 

Intermedier hatású bioszintetikus humán inzulin 
készítmény, erős kezdeti hatással. A bioszintetikus 
humán inzulint élesztő sejtekben állítják elő rekom
bináns DNS technológiával. 

A humán monokomponensú inzulin azonos a 
természetes humán inzulinnal és monokomponens 
tisztaságú. 
e Hatóanyag 

40 NE/ml humán monokomponensú inzulin (12 
NE oldható inzulin és 28 NE izofán inzulin kristály) 
semleges kémhatású vizes szuszpenzióban. Eny
hén rázogatva a készítmény fehéren opálos. 
e Javallat 

Diabetes mellitus. A humán monokomponensú 
inzulin alkalmazásával az allergiás reakciók, a lipoa
trophia és az inzulinrezisztencia általában elkerül he
tök. A Mixtard 30 HM(ge) olyan cukorbetegek keze
lésére ajánlott, akiknél a hagyományos inzulin ké
szítményekkel végzett kezelést a fentiekben említett 
nemkívánatos kockázatok nehezítik. 
e Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. A Mixtard 30 HM(ge) nem alkal
mas a diabeteses coma kezelésére. 
• Adagolás 

Az adagolás individuális, a beteg inzulinszük
ségletének megfelelóen az orvos határozza meg. 

Hatástartam A Mixtard 30 HM(ge) hatása mint
egy Y2 óra elteltével kezdődik, 2-í 2 óra között éri el 
a maximumot és kb. 24 óraelteltével szúnik meg. 

Az injekció beadása: Szakásasan napi 1-szer 
vagy 2-szer sc., amikor erős kezdeti hatás kívána
tos. A Mixtard 30 HM(ge) beadását követően mint
egy 30 perc múlva étkezni kelL 

Az ampullát használat előtt enyhén rázagaini 
kell, vagy ha szükséges, óvatosan fel kell rázni az 
inzulin egyenletes eloszlatása céljából. Ezután a 
szükséges adagot azonnal fel kell szlvni a fecsken
dóbe és be kell adni. Beszúrás után a tút néhány 
másodpercig a bór alatt kell tartani, hogy a tökéle
tes bejuttatás biztosítva legyen. 

A Mixtard 30 HM(ge) infúziós inzulin pumpák
ban nem alkalmazható. 

Kombinált kezelés. A Mixtard 30 HM(ge) a fecs
kendőben keverhető Actrapid HM(ge)-vel a kezdeti 
hatás erősítése céljából. Ha hosszabb hatású inzu
linokat kevernek rövidhatású oldható inzulinnal, elő
ször a rövid hatású inzulin! kell felszívni a fecsken
dőbe 

Savanyú kémhatású oldható inzulin és humán 
monokomponensű inzulin keverése nem javasolt. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
Az inzulint más gyógyszerekkel együtt adva 

nemkívánatos vércukorszint emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha
tó együtt az alábbiakkal: 

-p-receptor b!ockolók, amfetaminok, anabolikus 
szteroidok, a-receptor blockolók, clofibrát, ciklo
foszfamid, fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, 
tetraciklinek (erősítik az inzulin hátásC"'hypogly
caemiás reakciót okozhatnak); 

- klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
contraceptivumok, lítiumkarbonát, nikotinsav, fenol
ftalein, fenotiazin származékok, fenitoin, salu
reticumok, pajzsmirigy hormonok, sympatho
mimeticumok, triciklikus antidepressánsok (csök
kenthetik az inzulin hatást, hyperglycaemiát okoz
hatnak); 

- reserpin és szalicilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserósödést egyaránt okozhatnak). 

A betegek átállítása humán monokomponensú 
inzufinra: 

A cukorbetegek kezeléséhez és átállításához az 
"Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intézet módszertani levele, Buda
pest 1987" ad irányelveket. 

Általános irányelvek 
Azon betegek esetében, akik megelőzően hu

mán monokomponensű, sertés monokomponensű 
vagy más nagyfokban tisztított humán vagy sertés 
inzulin! kaptak, csak annyi rutinszerű dózismódosí
tás szükséges, amennyi a stabil szénhidrátanyag
csere fenntartásához szükséges. 

Azon betegeknél, akik megelőzően kevert fajú 
vagy szarvasmarha inzulin! kaptak, az előzőleg 

adagolt inzulin adagjától, tisztaságától, fajtájától 
függóen szükséges az adag változtatása. 

A beteg új beállítását orvos végzi és szükség 
szerint véltaztathat a kezelésen. 

Bérmely beteget, aki napi 100 NE-nél több inzu
linra szarul, kórházban kell átállítani. 
e Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
történt beéllítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

A Mixtard 30 HM(ge) csak akkor alkalmazható, 
ha az inzulin szuszpenzió rázás után teljesen 
egyenletessé válik. 

Túladagolás esetén: ha a beteg tudaténál van, 
per os glukózt kell adagolni. Ha a beteg eszmélet
len, iy. glukóz! kell adagolni. Amennyiben rendelke
zésre áll, a kezelést glukagon sc. im. vagy iv. adá
sával is lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, 
per os kell szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a 
beteg nem reagál, iv. glukózt kell adni. 

Néhány beteg arról számolt be, hogy humán in
zulin ra történt átállítás után a hypoglycaemia korai 
figyelmeztető tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 



Inzulinkezelésben részesülöknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Alkoholos fecskendővel beadni tilos! 
Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas

ságát az 1/1976. sz. Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 

Eltartás: 2 és 8 oc közötti hőmérsékleten, hűtő
szekrényben. Fagyástól, hőhatástól, napfénytól vé
deni kell. 

A használatban lévő ampulla szabahőmérsékle
ten (max. 25°C) hat hétig tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 1588 

lNSOl.IN MONClTARD flM(ge) ' > .• ' 

40 NE/ml injekci6J1 x.1 O ml) . 

NOV()·.. .•· .·•·' •• ..•• · ••.•...•.. ·.•· N 2 kó~ •~ib/< 1\oi 

Intermedier hatású bioszintetikus humán inzulin 
készítmény. Inzulin cink szuszpenzió. A bioszinteti
kus humán inzulint élesztő sejtekben állítják elő re
kombináns DNS technológiával. A humán mono
komponensú inzulin azonos a természetes humán 
inzulinnal és monokomponens tisztaságú. 
e Hatóanyag 

40 NE/ml humán monokomponensú inzulin (30% 
amorf és 70% kristályos) semleges kémhatású vizes 
szuszpenzióban. Enyhén rázogatva a készítmény 
fehéren opálos. 
e Javallat 

Diabetes mellitus. 
A humán monokomponensű inzulin alkalmazá

sával az allergiás reakciók, a lipoatrophia és az in
zutinrezisztencia általában elkerülhetők. A Manatard 
HM(ge) olyan cukorbetegek kezelésére ajánlott, 
akiknél a hagyományos inzulin . készítményekkel 
végzett kezelést a fentiekben eml!tett nemkívánatos 
kockázatok nehezítik. 
o . Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. A Manatard HM(ge) nem alkal
mas a diabeteses coma kezelésére. 
e Adagolás 

Az adagolás individuális, a beteg inzulinszük
ségletének megfelelóen az orvos határozza meg. 

Hatástartam: A Manatard HM{ge) hatása mint
egy 2 és 1f2 órával a beadást követóen kezdődik, 7 
és 15 óra között éri el a maximumot és kb. 24 óra el
teltével szűnik meg. 

Az injekció beadása: Szakásasan napi 1-szer 
vagy 2-szer sc. 

Az ampullát használat elótt enyhén rázogatni 
kell, vagy ha szükséges, óvatosan fel -kell rázni az 
inzulin egyenletes eloszlatása céljából. Ezután a 
szükséges adagot azonnal fel kell szívni a fecsken
dőbe és be kell adni. Beszúrás után a tűt néhány 

másodpercig a bőr alatt kell tartani, hogy a tökéle
tes bejuttatás biztositva legyen. 

A Manatard HM(ge) infúziós inzulin pumpákban 
nem alkalmazható. 

Kombinált kezelés. A Manatard Hm(ge) a fecs
kendőben keverhetó Actrapid HM(ge)-vel a kezdeti 
hatás erősítése céljából. Az inzulin keveréket azon
nal be kell adni. Ha hosszabb hatású inzulinokat ke
vernek rövid hatású oldható inzu!inna!, először a rö
vid hatású inzulint kell felszívnia fecskendóbe. 

Savanyú kémhatású oldható inzulin és humán 
monokomponensű inzulin keverése nem javasolt. 

Foszfát tartalmú inzulin keverése ·cink inzulin 
szuszpenzióval kerülendó. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulint más gyógyszerekkel együtt adva 
nemkívánatos vércukorszint emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. Ezért óvatosan adha
tó együtt az alábbiakkal: 

~!3-receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus 
szteroidok, a-receptor blockolók, clofibrát, ciklo
foszfamid, fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, 
tetraciklinek (erősítik az inzulin hatást, hypogly
caemiás reakciót okozhatnak); 

~ klórprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
contraceptivumok, lítiumkarbonát, nikotinsav, fenol
ftalein, fenotiazin származékok, fenitoin, 
salureticumok, pajzsmirigy hormonok, sympatho
mimeticumok, triciklikus antidepressánsok (csök
kentheti!< az inzulin hatást, hyperglycaemiát okoz
hatnak); 
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~ reserpin és szalicilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserósödést egyaránt okozhatnak). 

A betegek átállítása humán monokomponensű 
inzulinra: 

A cukorbetegek kezeléséhez és átállításához az 
"Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intézet módszertani levele, Buda
pest 198r ad irányelveket. 

Általános irányelvek 
Azon betegek esetében, akik megelőzően hu

mán monokomponensű, sertés monokomponensű 
vagy más nagyfokban tisztított humán vagy sertés 
inzulint kaptak, csak annyi rutinszerű dózis-módosf
tás szükséges, amennyi a stabil szénhidrátanyag
csere fenntartásához szükséges. 

Azon betegeknél, akik megelőzően kevert fajú 
vagy szarvasmarha inzulint kaptak, az előzőleg 
adagolt inzulin adagjától, tisztaságától, fajtájától 
fOggően szükséges az adag változtatása. 

A beteg új beállítását orvos végzi és szükség 
szerint változtathat a kezelésen. 

Bármely beteget, aki napi 100 NE-nél több inzu
linra szarul, kórházban kell átállítani. 
• Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvóbeteg-gyógyintézetben 

történt beállítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

A Manatard HM(ge) csak akkor alkalmazható, 
ha az inzulin szuszpenzió rázás után teljesen 
egyenletessé válik. 

Túladagq/ás esetén: ha a beteg tudatánál van, 
per os glukóz! kell adagolni. Ha a beteg eszmélet
len, ív. glukózt kell adagolni. Amennyiben rendelke
zésre áll a kezelést glukagon sc. im. vagy iv. adásá
val is lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, per 
os kell szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a beteg 
nem reagál, iv. glukózt kell adni. 

Néhány beteg arról számolt be, hogy a humán 
inzulinra történt átállítás után a hypoglycaemia korai 
figyelmeztető tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 

Inzulinkezelésben részesülóknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! 

Alkoholos fecskendővel beadni tilos! 
Cukorbeteg gépjármúvezetésre való alkalmas

ságát az 1/1976. sz. EO. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 

Eltartás: 2 és 8 oc közölti hőmérsékleten, hűtő
szekrényben. Fagyástól, hóhatástól, napfénytől vé
deni kell. 

A használatban lévó ampulla szabahőmérsékle
ten (max. 25 °C) hat hétig tárolható. 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K-1589 

INSOLINMON?TARDMC4PNE!ml·· 
1 injekció (1,x10'rííl) .•• < •. > . ·· ... 

NOVO _. __ ·<-. -:-- 'ÁTö_~út A10~-~ó2::.J 

Intermedier hatású inzulin készítmény. Inzulin 
cink szuszpenzió. 
e Hatóanyag 

40 NE/ml monokomponensű (MC) sertésinzulin 
(30% amorf és 70% kristályos formában), semleges 
kémhatású vizes szuszpenzióban. 
e Javallat 

lnzulint igénylő cukorbetegek kezelése. Az MC 
inzulinok alkalmazásával- az allergiás reakciók, 
Jipoatrophia és inzulinrezisztencia általában elkerül
hető. A Manatard MC olyan cukorbetegek kezelésé
re is javallt, akiknél a hagyományos inzulinokkal tör
tént kezelést a fentiekben említett nemkívánatos 
kockázatok nehezítik. 
e Ellenjavallat 

Hypog!ycaemia. Diabeteses coma kezelésére 
nem alkalmas. 
e Adagolás 

Az adagtás individuális, a beteg inzulinszükség
letének megfelelően az orvos határozza meg. 

Az adagolás módja sc. Az inzulin egyenletes el-
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oszlatása céljából az ampullát használat elött eny
hén rázogatni kell vagy ha szükséges, óvatosan fel 
kell rázni a habképződési kerülve. 

A fecskendőbe felszívott inzulint azonnal be kell 
adni. A beszúrás után a tűt néhány másodpercig a 
bór alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biz
tositva legyen. 

A Manatard MC-t tilos iv. adni _vag.y, )nfúziós 
pumpában alkalmazni. - · 

Hatástartam. A Manatard MC hatása a beadás
tól számított 2 és Y2 óra múlva kezdődik, maximumát 
7 és 15 óra kózött éri el, és 24 óra múlva megszú
nik. 

Kombinált kezelés. A kezdeti hatás fokozására a 
Manatard MC a fecskendőben keverható Actrapid 
MC-vel. 

Felszívás után az inzulin keveréket azonnal be 
kell adni. 

Ha hosszú hatású inzulint rövid hatásúval kever
nek, mindig a rövid hatású inzulint kell először fel
szívnia fecskendóbe. 

MC inzulinok és savas kémhatású inzulinok ke
verése nem ajánlatos. 

Foszfát-tartalmú inzulinok és cink-tartalmú inzu
lin szuszpenziók egymássa! való keverését kerülni 
kell. 

A betegek átállítása MC inzu/inra. Hagyomá
nyos, elsősorban szarvasmarha inzulinról MC sertés 
inzu!inra vagy MC sertés és MC szaNasmarha inzu
lin keverékére történő átállítás során az adag nagy
sága csökkenhet a korábban alkalmazott inzulin 
tisztaságátó!, az inzulin fajtájától, a készítmény mi
lyenségétól és az adagolástól függóen. 
e Mellékhatás 

Inzulin allergia, lipoatrophia rendkívül ritkán. Ha 
mégis fellép, célszerű a beteget humán monokom
ponensű (HM) inzulinra átállítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerekkel ~pl.: kortikoidok, pajzsmi
rigyhormonok és orális fogamzásgátlók - történó 
egyidejü kezelés az inzulinigény növekedését idéz
heti elő. Más gyógyszerel< alkalmazása, pl.: f3-bloc
kolók, MAO bénítók, az inzulinadag újbóli beállítását 
teheti szükségessé. 
6I Figyelmeztetés 

Túladagolás esetén giukózt kell adni orálisan, ha 
a beteg tudatánál van. Eszméletlen beteg esetében 
iv. glukózt koi! adagolni. Amennyiben redelkezésre 
áll, a kezelést glukagon sc., im. vagy iv. adásával is 
lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, per os kell 
szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a beteg nem 
reagál, iv. glukózt kell adni. 

Inzulinkezelésben részesülők szeszesitalt nem 
fogyaszthatnaki 

Az alkohol az inzulin hatását fokozhatja. 
Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas

ságát az 1/1976. sz. Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 



A Manatard MC csak akkor alkalmazható, ha az 
inzulin szuszpenzió rázás után teljesen egyenletes
sé válik. 

Eltartás: 2 és 8 "'C között, fénytól és fagytól véd
ve. A használatban lévő ampulla szabahőmérsékle
ten (max. 25 "'C) hat hétig tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 923 
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Intermedier hatású inzulin készitmény. 
e Hatóanyag 

40 NE/ml amorf monokomponensú (MC) sertés 
inzulin semleges kémhatású cinktartalmú szuszpen
zióban. 
e Javallat 

lnzulint igénylő cukorbetegek kez:lése. Az _MC 
inzulinok alkalmazásával az allerg1ás reakciók, 
lipoatrophia és inzulinrezisztencia általában elkerül
hető. 

A Semilente MC olyan cukorbetegek kezelésére 
is javallt, akiknél a hagyományos inzulinokkal történt 
kezelést a fentiekben említett nemkívánatos kocká
zatok nehezítik. 
e Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. Diabeteses coma kezelésére 
nem alkalmas. 
e Adagolás . . .. 

Az adagolás individuális, a beteg mzuhnszuk
ségletének megfelelóen az orvos határozza ~eg. 

Általában naponta kétszer kell alkalmazm. 
Az adagolás módja sc. Az inzulin egyenl:tes el

oszlatása céljából az ampullát használat elott eny
hén rázagaini kell, vagy ha szükséges, óvatosan fel 
kell rázni a habképződési kerülve. 

A fecskendőbe felszívott inzulin! azonnal be kell 
adni Beszúrás után a tút néhány másodpercig. a 
bór ~Jatt kell tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biZ
tositva legyen. . , .. 

A Semilenie MC-t tilos iv. adni vagy 1nfuz1os 
pumpában alkalmazni. , 

Hatástartam. A Semilenie MC hatása a beadas
tól számított másfél óra múlva kezdődik, maximumát 
5-10 óra között éri el, és 16 óra múlva megszűnik. 

Kombinált kezelés. A készítmény a fecskendö
ben keverhetó Monotard MC, Lente MC vagy 
Ultralente MC inzulinokkal, azok kezdeti hatásá_nak 
fokozására. Ha hosszú hatású inzulin készítmenyt 
rövid hatástartamú inzulinnal kevernek {Actrap1d 
MC), mindig a rövidhatású inzulint kell.elós~ör fel~ 
szívni a fecskendőbe. Felszívás után az Inzulinkeve
réket azonnal be kell adni. 

MC inzulinok és savas kémhatású inzulinok ke
verése nem ajánlatos. 

Foszfát-tartalmú inzulinok és cink4artalmú inzulin 
szuszpenziók egymással való keverését kerül~i kell. 

Betegek átállítása MC ínzufínra. Hagyoma~yos, 
elsősorban szarvasmarha inzulinról MC sertés 1!"\ZU

Iinra vagy MC sertés és MC·szarvasmarha inzulin 
keverékére történő átállítás során az adag nagysá
ga csökkenhet a korábban alkalmazott inzuli~ tiszt~
ságától, az inzulin fajtájától, a készítmény mllyense~ 
gétól és az adagolástól függóen. 
e Mellékhatás 

Inzulin allergia, lipoatrophia rendkívül ritkán. Ha 
mégis fellép, célszerú a beteget humán monokom
ponensű {HM) inzulinra átállítani . 
e Gyógyszerkölcsönhatás . 

Más gyógyszerekkel -pl.: kortikoidok, P~!zs_ml: 
rigyhormonok és orális fogamzásgátlók - to~te_no 
egyidejű kezelés az inzulinigény növekedését idez
heti elő. 

Más gyógyszerek alkalmazása, pl.: f3~blockolók, 
MAO bénítók, az inzulinadag újbóli beállítását tehe
ti szükségessé. 
• Figyelmeztetés , . . 

Túladagolás eselén glukózt kell adn~ oráhsa~, ha 
a beteg tudatánál van. Eszméletlen beteg eseteben 
iv. glukóz! kell adagolni. Amennyiben :endelkezés~e 
áll, a kezelést glukagon sc., im. vagy IV. adásával ls 
lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, per os kell 
szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a beteg nem 
reagál, iv. glukóz kell adni. Inzulinkezelésben része
sülők szeszesitalt nem fogyaszthatnak. 

Az alkohol az inzulin hatását fokozhatja. 
Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas

ságát az 1/1976. sz. Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. . . 

Nem használható olyan Semilenie MC inzulin ke~ 
szítmény, amely nem válik teljesen egyenletessé 
összekeverés, illetve enyhe rázás hatására. ~ _ 

Eltartás: 2 és 8 "'C közötti hőmérsékleten, huta
szekrényben. Fagyástól, hóhatástól, napfénytől vé
deni kell. 

A használatban lévő ampulla szabahőmérsékle
ten (max. 25 "C) hat hétig tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 885 
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NOVo• 

Hosszú hatású inzulin készítmény. 
e Hatóanyag . 

40 NE/ml kristályos monokomponensu (MC) 
szarvasmarha inzulin, semleges kémhatású cinktar
talrmJ szuszpenzióban. 

e Javallat 
lnzulint igénylő cukorbetegek kezelésére. Az 

MC inzulinok alkalmazásával az allergiás reakciók, 
lipoatrophia és inzulinrezisztencia általában elkerül
hető. 

e Ellenjavallat 
Hypoglycaemia. Diabeteses coma kezelésére 

nem alkalmas. 
e Adagolás 

Az adagolás individuális, a beteg inzulinszük
ségletének megfelelóen az ONos állapítja meg. Az 
Ultralente MC-t általában naponta egyszer kell alkal
mazni, napi 1-3-szor adott gyorshatású inzulinnal 
kiegészítve, a főétkezések előtt. 

Ha a beteg napi Ultralente MC inzulinigénye na
gyobb 0,6 NE/ttkg-nál, az Ultralente MC adagot 2 
részletben kell beadni. 

Az adagolás módja sc. Az inzulin egyenletes el
oszlatása céljábúl az ampullát használat előtt eny
hén rázogatni kelJ, vagy ha szükséges, óvatosan fel 
kell rázni, a habképződési kerülve. 

A fecskendőbe felszívott inzulin! azonnal be kell 
adni. Beszúrás után a tűt néhány másodpercig a 
bór alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biz
tositva legyen. 

Az Ultralente MC-t tilos iv. adni vagy infúziós 
pumpában alkalmazni. 

Hatástartafil Az Ultralente MC hatása a beadás
tól számított 4 óra múlva kezdődik, maximumát 1 O 
és 30 óra között éri el, és 36 óra múlva megszűnik. 

Kombínált kezelés. A készítmény a fecskendő
ben keverheló a gyorsabb kezdeti hatást biztosító 
Actrapid MC inzulinnaL Napjában 2-3-szor adott 
gyorshatású inzulinnal kombinálva előnyösebb a 
gyorshatású inzulin! külön adni. Ha hosszú hatású 
inzulin készítményt rövid hatástartamú inzulin készit
ménnyel kell keverni, mindig a rövid hatású inzulint 
kell először felszívni a fecskendöbe. Felszívás után 
az inzulin keveréket azonnal be kell adni. 

MC inzulinok és savas kémhatású inzulínok ke
verése nem ajánlatos. Foszfát-tartalmú inzulinok és 
cink-tartalmú inzulin szuszpenziók egymással való 
keverését kerülni kell. 
e Mellékhatás 

Inzulin allergia, lipoatrophia rendkívül ritkán. Ha 
mégis fellép, célszerű a beteget humán monokom
ponensű (HM) inzulinra átállítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerekkel - pl.: kortikoidok, pajzsmi
rigyhormonok és orális fogamzásgátlók - történő 
egyidejű kezelés az inzulinigény növekedését idéz
heti elő. 

Más gyógyszerek alkalmazása, pl.: 13-blockolók, 
MAO bénítók, az inzulinadag újbóli beállítását tehe~ 
ti szükségessé. 

e Figyelmeztetés l 
Túlada. golás eselén glukóz! kell adni orálisan, ha 

a beteg tudatánál van. Eszméletlen beteg esetében 
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iv. glukózt kell adagolni. Amennyiben rendelkezésre 
áll, a kezelést glukagon sc., im. vagy iv. adásával is 
lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, per os kell 
szénhidrátot bevinni. Ha glukagonra a beteg nem 
reagál, iv. glukóz! kell adni. 

Inzulinkezelésben részesüJók szeszesitalt nem 
fogyaszthatnak. 

Az alkohol az inzulin hatását fokozha,tj~L 
Cukorbeteg gépjárművezetésre ·való Í3.1kalmas

ságát az 1/1976.sz. Eü.M. rendelet szerint kell meg
ítélni. 

Nem használható olyan Ultra!ente MC inzulin ké
szítmény, mely összekeverés, illetve enyhe rázás 
hatására nem válik teljesen egyenletessé. 

Eltartás: 2 és 8 "'C közötti hómérzékleten, hűtő
szekrényben. FagyástóJ, hóhatástól, napfénytől vé
deni kell. A használatban lévő ampulla szabahőmér
sékleten (max. 25°C) hat hétig tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1168 

Hosszú hatású bioszintetikus humán inzulín ké
szítmény. Inzulin cink szuszpenzió (kristá!yos). A 
bioszintetikus humán inzulint élesztő sejtekben állít
ják elő rekombináns DNS technológiávaL A humán 
monokomponensú inzulin azonos a természetes hu
mán inzulinnal és monokomponens tisztaságú. 
e Hatóanyag 

40 NE/ml kristályos humán monokomponensú 
inzulin semleges kémhatású vizes szuszpenzióban. 
Enyhén rázogatva a készítmény fehéren opálos. 
e Javallat 

Diabetes mellitus. 
A humán monokomponensű inzulin alkalmazá

sával az allergiás reakciók, a lipoatrophia és az in
zulínrezisztencia általában elkerülhetók. Az 
Ultratard HM(ge) olyan cukorbetegek kezelésére 
ajánlott, akiknél a hagyományos inzulin készítmé
nyekkel végzett kezelést a fentiekben említett nem
kívánatos kockázatok nehezítik. 
e Ellenjavallat 

Hypoglycaemia. Az Ultratard HM(ge) nem alkal
mas a ·diabeteses coma kezelésére. 
e ·Adagolás 

Az adagolás individuális, a beteg inzulinszük
ségletének megfelelően az orvos határozza meg. 

Hatástartam. Az Ultratard HM(ge) hatása mint
egy 4 óra elteltével kezdődik, maximális 8 és 24 óra 
közölt és kb. 28 óra elteltével szűnik meg. 

Az injekcíó beadása. Szakásasan napi 1 alka
lommal sc. 



Az ampullát használat előtt enyhén rázogatni 
kell, vagy ha szükséges, óvatosan fel kell rázni az 
inzulin egyenletes eloszlatása céljából. Ezután a 
szükséges adagot azonnal fel kell szívni a fecsken
débe és be kell adni. Beszúrás után a tút néhány 
másodpercig a bőr alatt kell tartani, hogy a tökéle
tes bejuttatás biztositva legyen. 

Az Ultratard HM( ge) infúziós inzulin pumpákban 
nem alkalmazható. 

Kombinált kezelés. Az Ultratard HM(ge) a fecs
kendőben keverhető Actrapid HM(ge)-vel a kezdeti 
hatás erősítése céljából. Az inzulin keveréket azon
nal be kell adni. Ha hosszabb hatású inzulinokat ke
vernek rövid hatású oldható inzulinnal, először a rö
vid hatású inzulint kell felszívni a fecskendőbe. 

Savanyú kémhatású oldható inzulin és humán 
monokomponensű inzulin keverése nem javasolt. 

Foszfát tartalmú inzulin keverése cink inzulin 
szuszpenzióval kerülendő. 
o Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
G Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulint más gyógyszerekkel együtt adva 
nemkívánatos vércukorszint emelkedés vagy vércu
korszint csökkenés jöhet létre. 

Ezért óvatosan adható együtt az alábbiakkal: 
-!3-receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus 

szteroidok, a-receptor blockolók, clofibrát, ciklo
foszfamid, fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, tet
raciklinek (erősítik az inzulin hatást. hypoglycae
miás reakciót okozhatnak); 

- klóprotixen, diazoxid, heparin, kortikoidok, 
contraceptivumok, lítiumkarbonát nikotinsav, fenolf
talein, fenotiazin származékok, fenitoin, salureti
cumok, pajzsmirigy hormonok, sympathomimeti
cumok, triciklikus antidepressánsok (csökkenthetik 
az inzulin hatást, hyperglycaemiát okozhatnak); 

- reserpin és szalicilátok (hatáscSökkenést és 
hatáserósödést egyaránt okozhatnak). 

A betegek átállítása humán monokomponensú 
inzulinra: 

A cukorbetegek kezeléséhez és átá!lításához az 
,.Országos Körzeti-ONasi Intézet és az Országos 
Belgyógyászati Intézet módszertani levele, Buda
pest 1987" ad irányelveket. 

Általános irányelvek 
Azon betegek esetében, akik megelőzően hu

mán monokomponensű, sertés monokomponensű 
vagy más nagyfokban tisztított humán vagy_ sertés
inzulin! kaptak, csak annyi rutinszerű adagmódosí
tás szükséges amennyi a stabit szénhidrátanyag
csere fenntartásához szükséges. 

Azon betegeknél, akik megelőzően kevért fajú 
vagy szarvasmarha inzulint kaptak, az előzőleg 
adagolt inzulin adagjátóL tisztaságától, fajtájától 
függóen szükséges az adag változtatása. 

A beteg új beállítását orvos végzi és szükség 
szerint változtathat a kezelésen. 

Bármely beteget, aki napi 100 NE-nél több inzu
linra szarul, kórházban kell átállítani. 
e Figyelmeztetés 

Lehetőség szerint fekvőbeteg-gyógyintézetben 
történt beállítás után és csak rendszeres orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

Az Ultratard Hm(ge) csak akkor alkalmazható, 
ha az inzulin szuszpenzió rázás után teljesen 
egyenletessé válik. 

Túladagolás esetén: ha a beteg tudatánál van, 
per os glukózt kell adagolni. Ha a beteg eszmélet
len, iv. glukózt kell adagolni. Amennyiben rendelke
zésre áll, a kezelést glukagon sc. im. Vagy iv. adá
sával is lehet kezdeni és ha ez eredményes volt, per 
os kell szénhidrátot bevinni. Ha glukagonr"a: a beteg 
nem reagál, iv. glukóz! kell adni. 

Néhány beteg arról számolt be, hogy a humán 
inzulinra történt átállítás után a hypoglycaemia korai 
figyelmeztető tünetei kevésbé voltak kifejezettek, 
mint az állati inzulinok használatakor. 

Inzulinkezelésben részesülóknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! Alkoholos fecskendővel beadni tilos! 

Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976.sz. Eü.M. ren9elet szerint kell meg
ítélni. 

Eltartás: 2 és 8 oc közötti hőmérsékleten hűtő
szekrényben. FagyástóL hóhatástól. és napfénytól 
védeni kell. A használatban lévő ampulla szabahő
mérsékleten (max. 25°C) hat hétig tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K-1591 

Gyors hatású, közepesen hosszú hatástartamU 
inzulin. 
e Hatóanyag 

1 ml injekció-40 NE tisztított sertés inzulint; 0,167 
mg aminoquinuridium chioratum (Surfen), mint 
depotképzót éS konzerválóanyagként 1 mg metil
parahidroxi-benzoátot tartalmaz. 
• Javallat 

!nzulint igénylő l. típusú, valamint labilis cukor
betegek kezelése. 
e Ellenjavallat 

Abszolut kontraindikáció nem ismert. Relatív 
kontraindikáció lehet: azonnali típusú súlyos inzulin
allergia (inzulin túlérzékenység megállapítására 
intracutan bórpróbát kelt végezni). 

A konzerválószer (metil-parahidroxi-benzoát) és 
Surfen iránti érzékenység. 
• Adagolás 
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Az Insulin-depot-8-Richter elhúzódó hatású, 
gyorsan ható, közepesen hosszú hatástartamú inzu-

li n. A hatás gyorsan, egy órán belül az injekció be
adása után beáll. Maximális a hatás 2-6 órával az 
injekció beadása után, a hatástartam a dózistól füg
góen 10-16 óra. 

A dózist és az injekció(k) beadási időpon~át az 
orvos egyéni[eg állapítja meg, a beteg anyagcsere 
állapotának figyelembe vételéveL Első, ill. újrabeál
lításnál felnőtteknek általában 8-24 NE {0,2 ml-0,6 ml) 
egyszeri dózissal célszerű kezdeni. 

Ha a kristályos inzulinról depot inzulinra térnek 
át, a megfelelő napi inzulin adag kb. egy negyedé
vel alacsonyabb lehet. 

Gyermekeknek és kifejezett inzulinérzékenység 
esetén 8 NE-nél kevesebb is elegendő lehet. Az 
egyszeri dózis lehetőleg ne haladja meg a 40 NE-t. 
Nagyobb inzulinigénynél második inzulin injekcióra 
is szükség lehet. Ilyenkor célszerű a teljes napi dó
zist 2:1 arányban 2 adagra elosztva reggel és este 
beadni. Injekció beadása: 30-45 perccel étkezés 
előtt sc. esetleg kivételesen im. 

A depot inzulint nem szabad iv.adni! 
Felszívás előtt az inzulin szuszpenziót habkép

zés nélkül jól össze kell kevernil 
Insulin-depot-8 adása esetén figyelemmel kell 

lenni arra, hogy az első és második étkezés között 
2-2 és Y2 óra !egyen és a második étkezés szénhid
rát-tartalma el kell hogy érje az első étkezését. 

Kombinált kezelés: Az Insulin-depot-8-Richter 
kombinálható Insulin-S-Richter injekcióval, de ez a 
gyors hatásbeállés miatt rendszerint szükségtefen. 
A két injekció egybe szívható. 
e Mellékhatás 

Az inzulinkezelés kezdetén inzulin oedema ke
letkezhet, ezen kívül látásromlás is előfordulhat. 

Ezek a mellékhatások azonban speeiélis kezelés 
nélkül a kezelés továbbfolyt'atásakor megszűnnek. 

Az injekció helyén eltűnhet vagy elvékonyodhat 
a zsírszövet (lipodystrophia), ezt az injekció helyé
nek á!landó váltogatásával késleltetni lehet, vagy el 
lehet kerülni. Allergiás reakciók általában bórpír for
májában jelentkezhetnek (inzulin, Surfen és konzer
válószer okozhatja). 

Nagyon ritkán erős bőrpír, kvadli képződés je
lentkezik viszketéssel. Ha ezek a tünetek néhány 
perccel vagy fél órán belül az injekció beadása után 
jelentkeznek és nem korlátozódnak az injekció he
lyére, anaphylaxiás shock veszélye áll fenn. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulint más gyógyszerekkel együtt adva 
nemkívánatos mértékű vércukorszint-emelkedés, 
vagy vércukorszint-csökkenés jöhet létre. 

Ezért óvatosan adható egyOtt az alábbiakkal: 
-!3-receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus 

szteroidok, a-receptor blockolók, clofibrát, ciclo
foszfamid, fenfluramin, MAO gátlók, metildopa, tet
raciklinek (erósíthetik az inzulinhatást, hypoglycae
miás reakciót okozhatnak). 

- klorprotixen, diazoxid, heparinok, kortikoidok, 
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kontraceptivumok, lítiumkarbonát nikotinsav, fenol
ftalein, fenotiazin származékok, fenitoin, salureticu
mok, pajzsmirigy hormonok, sympathomimeticu
mok, triciklikus antidepressánsok (csökkenthetik az 
inzulin-hatást, hyperglycaemiát okozhatnak). 

- reserpin és szalicilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserősödést egyaránt okozhatnak). 
e Figyelmeztetés 

Csak fekvőbeteg-gyógyintézetben történt beállí
tás után és csak állandó orvosi ellenőrzés mellett al
kalmazható. 

Túladagolás esetén im. vagy sc. glukagon, ill. 
per os, rectallsan vagy iv. glukózt kell adagolni. ln
zulinkezelésben részesülőknek szeszesitalt fo
gyasztani tilos! Alkoholos fecskendővel beadni tilos! 

Cukorbetegek gépjárművezetésre való alkal
masságát az 1/1976. sz. EüM. rendelet szerint kell 
megitélni. 

Eltartás: 2 oc és 15 oc közötti hőmérsékleten. 
o Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3694 

Fokozatosan kifejlód6 hatású, hosszú hatástar
tamú inzulin. 
• Hatóanyag 

1 ml szuszpenziós injekció 40 NE tisztított sertés 
inzulint (amorf inzulin 11 NE, kristályos inzulin 29 
NE) és 0,046 mg aminoquinuridium chioratum 
(Surfen-ot) komplex kötésben, konzerválószerként 1 
mg metil-parahidroxi~benzoátot tartalmaz. 
• Javallat 

lnzulint igénylő l. és ll. típusú diabetes mel!itus 
kezelése. 
• Ellenjavallat 

Abszolut kontraindikáció nem ismert. Relatív 
kontraindikáció lehet: azonnali típusú súlyos inzulin
allergia. (Inzulin túlérzékenység megállapítására 
intracutan bórpróbát kell végezni). A konzerválószer 
(metil-parahidroxi-benzoát) és Surfen iránti érzé
kenység. 
• Adagolás 

Az Insulin-long-S-Richter késleltetett hatású, 
hosszabb hatástartamú inzulin, melynek hatása fo
kozatosan fejlődik ki. A hatás a sc. injekció beadá
sa után az első órában fokozatosan fejlődik ki, 3-8 
órával az injekció után maximális a hatás, a hatás
tartam a dózistól függóen 18-26 óra. 

A dózist és az injekció/kl beadási időpontját az 
orvos egyénileg állapítja meg, a beteg anyagcsere 
állapotának figyelembe vételéveL 

Első, ill. újrabeállításnál felnőtteknek általában 
8-24 NE (0,2 ml-0,6 ml) kezdő adag ajánlott. 
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Ha kristályos inzulinról Insulin-long-S-re térnek 
át, a megfelelő napi dózis kb. egy negyedével ala
csonyabb lehet. 

Gyermekeknek és kifejezett inzulinérzékenység 
eselén 8 NE-nél (0,2 ml) kevesebb is elegendő le
het. 

Célszerű a teljes napi dózis! 2:1 arányban 2 
adagra elosztva reggel és este beadni. Az egyszeri 
dózis ne haladja meg a 40 NE-t (1 ml-t) 

Injekció beadása: 60 perccel étkezés előtt sc 
esetleg kivételesen im. beadni. Az Insulin-long-S-t 
nem szabad iv. adni! Felszívás előtt az inzulin 
szuszpenziót habképzés nélkül jól össze kell ke
verni. 

Kombinált kezelés. Szükség esetén reggel 
és/vagy este Insulin-S-sei kiegészíthető. 

A két injekció nem szívható össze egy fecsk
endóbe az oldatok kicsapódása miatt! 
• Mellékhatás 

Az inzulinkezelés kezdetén inzulin oedema ke
letkezhet, ezen kívül látásromlás is előfordulhat. 

Ezek a mellékhatások azonban speeiélis kezelés 
nélkül a kezelés továbbfolytatásakor megszűnnek. 

Az injekció helyén eltűnhet vagy elvékonyodhat 
a zsírszövet (lipodystrophia), ezt az injekció helyé
nek állandó váltogatásával késleltetni lehet, vagy el 
lehet kerülni. Allergiás reakciók általában bórpír for
májában jelentkezhetnek (inzulin, Surfen és konzer
válószer okozhatja). Nagyon ritkán erős bőrpír, 

kvadli képződés jelentkezik viszketéssel. Ha ezek a 
tünetek néhány perccel vagy fél órán belül az injek
ció beadása után jelentkeznek és nem korlátozód
nak az injekció helyére, anaphylaxiás shock veszé
lye áll fenn: 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az inzulint más gyógyszerekkel együtt adva 
nemkívánatos mértékú vércukorszint emelkedés, 
vagy vércukorszint csökkenés jöhet létre. Ezért óva
tosan adható együtt az alábbiakkal: 

-!3-receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus 
szteroidok, a-receptor blockolók, clofibrát. ciklo
foszfamid, fenfturamin, MAO gátlók, metildopa, 
tetraciklinek (erósíthetik az inzulinhatást hypogly
caemiás reakciót okozhatnak) 

- klorprotixen, diazoxid, heparinok, kortikoidok, 
contraceptivumok, lítiumkarbonát, nikotinsav, fenolf
talein, fenotiazin származékok, fenitoin, salureti
cumok. pajzsmirigy hormonok, sympathomimeti
cumok, triciklikus antidepressánsok (csökkenthetik 
az inzulinhatást, hyperglycaemiát okozhatnak) 

- reserpin és a szalicilátok (hatáscsökkenést és 
hatáserósödést egyaránt okozhatnak). 
• Figyelmeztetés 

Csak fekvőbeteg-gyógyintézetben történt beállí
tás után és csak állandó orvosi ellenÓrzés'mellett al
kalmazható. 

Túladagolás eselén im. vagy- sc. glukagon, ill. 
per os, rectalisan vagy iv. glukóz! kell adagolni. 
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lnzulikezelésben részesCilőknek szeszesitatt fo
gyasztani tilos! 

Alkoholos fecskendővel beadni tilos! 
Cukorbetegek gépjárművezetésre való alkal

masságát az 1/1976. sz. EüM. rendelet szerint kell 
megítélni. 

E/tartása: 2 oc és 15 oc közölti hőmérsékleten. 
e Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3693 

:IN~OLIN-S'~I(;ATER4ÖO .. NE •.• ·/···········. 
j .. · ·injekció·(10•níl) .•. •. • ;·,. · · :· ·•••:··· 

Gyors hatású, rövid hatástartamú sertés inzulin. 
• Hatóanyag 

1 ml injekciós oldat 40 NE tisztított sertés inzulin! 
és konzerválószerként 1 mg metil-parahidroxi-ben
zoátot tartalmaz. 
• Javallat 

Különbözó súlyosságú L 'és ll. típusú inzulin! 
igénylő diabetes, ahol gyors és rövid hatásra van 
szükség: diabeteses coma, precomás állapot, aci
dosissal járó anyagcserezavar, a szénhidrát anyag
csere megterhelése, pl. infekciók, balesetek, műté
tek során. 

Új diabetesesek első beállítása vagy újrabeál
lítása, hosszú hatású inzulinokkal való együttadás 
(Insulin-long-8-Richter). 
• Ellenjavallat 

Abszolut kontraindikáció nem ismert. Relatív 
kontraindikáció lehet: azonnati típusú súlyos inzulin
allergia. (Inzulin túlérzékenység megállapítására 
intracutan bőrpróbát kell végezni). 

A konzerválószer (metil-parahidroxi-benzoát) 
iránti érzékenység. 
• Adagolás 

A hatás % órán belül következik sc. vagy im. 
adás után. 

A hatásmaximumot az injekció 1-2 órán belül 
éri el. 

A hatástartam 6-8 óra. 
Az inzulinadagot és az injekció(k) beadási idő

pontját az orvos egyénileg állapítja meg a beteg 
anyagcsere-állapotának figyelembevételével. Első, 

ilL újrabeállításnál felnötteknek általában 8-24 NE 
{0,2--0,6 ml) egyszeri dózissal célszerű kezdeni, 
majd igen kis adagokkal emelve napjában négyszer 
adni a megfelelő vércukorérték beállításáig. 

Gyerekeknek és kifejezett inzulinérzékenység 
esetén 8 NE-nél {0,2 ml) kevesebb is elegendő le
het. Kivételesen, csökkent inzulinérzékenység ese
lén viszont 24 NE-nél (0,6 ml) magasabb dózis(ok) 
adására is szükség lehet. Injekció beadása: 15--30 
perccel táplálkozás előtt sc. vagy esetleg kivétele-

sen im. történik, az injekció beadási helyének állan
dó változtatásával. Coma és acidosis esetén iv. in
jekció vagy infúzió adandó! 

Kombinált kezelés. Szükség eselén a diabete
ses beteg_állapotától függóen az lnsulin-S-Richter, 
Insulin-S-long-Richterrel kombinált kezelésre alkal-
mazható: · 

napi egyszeri Insulin-long-S-Richter adás mellett 
az Insulin-S-Richter reggel, vagy esetleg este és 
reggel. 

A két injekció nem szívható össze egy fecsken-

Eltartás: 2 oc és 15 oc közötti hőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3692 

1 1N"J"ÁI..2o•m9*"))szlilaA(3Ö~f '•·• 
FISCJN~ : ••••••• 

dőbe az oldatok kicsapódása miatt! • Hatóanyag 
• Mellékhatás 20 mg natrium cromoglicicum kapszulánként. 

Az inzulinkezelés kezdetén inzulin oedema ke- e Javallat 
letkezhet ezen kívül látásromlás is előfordulhat A külsó tényezők által kiváltott asthma 
Ezek a mellékhatások azonban speciálls kezelés bronchiale, krónikus bronchitis, melyben allergiás 
nélkül a kezelés továbbfolytatásakor megszűnnek. mechanizmus is szerepet játszik. Pozitív allergén-

Az injekció helyén eltűnhet vagy elvékonyodhat lelet hiánya nem zárja ki a terápia hatékonyságát. 
a zsírszövet (lipodystrophia), ezt az injekció helyé- e Ellenjavallat 
nek állandó váltogatásával késleltetni lehet, vagy el Terhesség első három hónapja. 
lehet kerülni. Allergiás reakciók általában bórpír for- • Adagolás 
májában jelentkezhetnek (inzulin és konzerválószer A kezdő adag napi 4 kapszula. Súlyos esetek-
is Okozhatja). ben vagy fokozott allergiás veszély eselén az adag 

Nagyon ritkán erős bőrpír, kvadli képződés je- a bevétel gyakoriságának megfeleló változtatásával 
lentkezik viszketéssel. Ha ezek a tünetek néhány napi 8 kapszuláig emelhető. 
perccel vagy fél órán belül az injekció beadása után A fenntartó adagot a beteg állapotának javulá-
jelentkeznek és nem korlátozódnak az injekció he- sától függóen egyénileg kell meghatározni. Kedve-
lyére. anaphylaxiás shock veszélye áll fenn. ző esetben lehetséges az adag lassú, fokozatos 
• Gyógyszerkölcsönhatás csökkentése. 

Az inzulin! más gyógyszerekkel együtt adva Gyermekeknek 2 és% éves kortól adható. A fel-
nemkívánatos mértékú vércukorszint emelkedés, nőttekével azonos adag szükséges. 
vagy vércukorszint csökkenés jöhet létre. A kezelést fokozatosan {1 hét alatt) kell meg-

Ezért óvatosan adható együtt az alábbiakkal: szüntetni. A kezelés sok esetben lehelóvé teszi az 
-!3-receptor blockolók, amfetaminok, anabolikus egyéb antiasthmaticumok adagjának csökkentését, 

szteroidok, a-receptor blockolók, clofibrát ciklofos- esetleg fokozatos elhagyását. Szteroidok esetében 
zfamid, fentluramin, MAO gátlók, metildopa, fokozott óvatosság tanácsos. Az ajánlott heti 
tetraciklinek (erósíthetik az inzulinhatást, hypogly- szteroidcsökkentés a napi adag 10%-a. Ha a keze-
caemiás reakció! okozhatnak) lés eredménye a szteroid adagolás csökkentését 

- klorprotixen, diazoxid, heparinok, kortikoidok, vagy elhagyását lehetövé tette, az lntal leállítása 
contraceptivumok, lítiumkarbonát, nikotinsav, fenolf- előtt az eredeli szteroidszintet helyre kell állftani. 
talein. fenotiazin származékok, fenitoin, salureti- - Az adagolás megfelelő porlasztóeszköz 
cumok, pajzsmirigy hormonok, sympathomimeti- (Spinhaler) segítségével történik, mely hárorn rész-
cumok, triciklikus antidepressánsok (csökkenthetik ból áll: szopóka, "test"- {szürke csúszógyűrúvel), 

az inzulinhatást, hyperglycaemiát okozhatnak) propeller. A beteg fél fordulattal szélcsavarja a por-
- reserpin és a szalicilátok (hatáscsökkenést és lasztókészüléket. majd egy kapszulát a sárga 

hatáserósödést egyaránt okozhatnak). résszellefelé feszesen belehelyez a propeller köze-
e Figyelmeztetés pén levő lyukba. 

Csak fekvőbeteg-gyógyintézetben történt beállí- Meggyőződik a propeller szabad forgásáról, 
tás után és csak állandó orvosi ellenőrzés melletl al- majd összecsavarja a készüléke!, és a szürke csú-
kalmazható. szógyűrú egyszeri le-, majd felfelé való csúsztatásá-

Tú/adagolás eselén im. vagy sc. glukagon, ill. val a két tü kifúrjaa kapszulát. Mindez úgy végzen-
per os, rectalisan vagy iv. glukóz! kell adagolni. dó el, hogy a szopókát lefelé tartja. A porlasztóesz-
lnzulikezelésben részesülóknek szeszesitalt fo- közt a beteg sziva~ként (szopóka lefelé) az ujíai kö-
gyasztani tilos! zé veszi. szájától eltartja, és erősen kilélegzik. A 

Alkoholos fecskendővel beadni tilos! szopókát ezután ajkai közé helyezi, erősen mólyen 
Cukorbetegek gépjárművezetésre való alkal- belélegzik, és lélegzetét pár másodpercig vissza-

masságát az 1/1976. sz. EüM. rendelet szerint kell tartja. Ez 2-3-szor megismétlendő, míg a kapszula 
megítélni. teljesen kiürül. 
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e Mellékhatás 
A torok és a trachea enyhe irritácíója. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: szonahőmérsékleten. 

e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 890 

INTESTIBAR sziis;zpE!nzil)\'(300>ml) 
................. 

SLOYAKOFARMk ·~>~:.t~)-"C- K6~·:: VűSÉrAo i 

• Hatóanyag 
288,75 g barium sulfuricum 300 ml vizes szusz

penzíóban. 
e Javallat 

A gyomor, nyombél röntgenvizsgálata. irrigo
scopia azokon a betegeken, akiknek a tannincs 
kontrasztanyag alkalmazása ellenjavatit 
e Ellenjavallat 

A gyártó adatot nem közö!t. 
• Adagolás 

Az üveg tartalma (300 ml) egy vizsgálathoz ele
gendő, hígítva vagy hígítás nélkül alkalmazható. 

Szokásos hígítás: 1:1, vagy 2:1 (300 ml 
Intestibar + 150 ml víz); irrigoscopiához 1 ,5:1 (300 ml 
lntestibar+200 ml víz). 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

A kontrasztanyagat a használat előtt fel kell ke
verni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: Or 
e Tötzskönyvi szám: K- 1007 

!NTRAti~I,D.jQ~i~\@.o ........ ,, ..•.. 
(1, J( 50() ~1;.:1. 2,;· x 500iml) : •· 

INTRAtlgiD ~Ó% inf,~~ió .•. , .• ·.··.•• 
(1i x 100'.~1; 12 "'JO()ml;·.·:·· 

·. 1 x 500íni;J2xi;()()tl11) · 

PHARMACIA 

e Hatóanyag 
1 O%, frakcionált szójaolaj, 1,2% tojás foszfolipi

dek, 2,25% glicerin injekcióhoz való deszhllált víz
ben, 20% frakcionált szójaolaj, 1,2% tojás foszfolipi
dek, 2,25% glicerin injekcióhoz való desztillált víz
ben. 

Energiaérték: 4600 kJ /1100 kcal/, illetve 8370 
kJ /2000 kcal/ 1000 ml. 
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e Javallat 
Nagyobb mennyiségú energia parenterálls adá

sának szükségessége, mint pl. pre- és postoperatív 
táplálkozási zavarok, hiányos táplálékfelszívódás, 
akut vagy krónikus emésztőrendszari zavarok, sú· 
lyos sérülések után, kiterjedt égésekben, továbbá, 
amikor a szondával történő táplálás nem lehetséges 
vagy az nem jár megfelelő eredménnyel. 
e Ellenjavallat 

A mikrocirkuláció zavarával és hypoxiával járó 
állapotok {pl. shock), a zsírmetabolizmus súlyos za
vara {pL súlyos májkárosodás, essentialis, familiaris 
hyperlipaemia), acidosis metabolica, póstagressiós 
syndroma korai szaka (trauma vagy nagy mútét 
után 2~3 nap). 
e Adagolás 

Lassú cseppinfúzió formájában. 
Felnőttek részére a beadott zsír mennyisége ne 

haladja meg a 2 g/ttkg/nap meni"!yiséget. 
Adagolás kezdetén az első 1 O percben az 

infundálás sebessége 20 csepp/perc, ez fokozato
san növelhető, és 30 perc elteltével a 1 O%~os infú
zió sebessége 4G-60 csepp/perc, a 20%-osé 25--40 
csepp/perc lehet. Ennek megfelelóen 500 ml 10%
os zsíremulzió 3-5, ifi. a 20%-os 5-7 óra alatt 
infundálható. 

Az infundálás ideje ne legyen rövidebb 3, ill. 5 
óránál. A maximális dózist a napi adagot fokozato
san emelve 2-3 nap alatt kell elérni. 

Újszülöttek, csecsemők adagja 0,5--4 g zsírittkg/24 
óra, ez a 10%-osból 5-40 ml/ttkg, a 20%-osból 
2,5-20 ml/ttkg mennyiségnek felel meg. Eretlen, kis 
testtömegű csecsemőknek 0,5 g zsír/ttkg/24 óra ad
ható. Az adagot fokozatosan lehet növeini a zsír eli
mináció sebességének arányában, melyet naponta 
ellenőrizni kell. A napi zsírbeviteli 24 órára arányo
san kell elosztani. 
e Mellékhatás 

Hőmérséklet emelkedés és hidegrázás. 
Transzamináz-, alkalikus foszfatáz-, bilirubin-emel
kedés, melyek az adag csökkentésére vagy az ada
golás megszakítására normalizálódnak 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Veseelégtelenségben, kezeletlen diabetes, máj
működési vagy egyéb metabolikus zavarok, sepsis 
következtében a zsír metabolizmusa megváltozhat 
Ilyen esetben a zsírhasznositás mértékét naponta 
ellenőrizni kell. Májelégtelenség esetében a máj 
múködését és állapotát fokozott figyelemmel kell kí
sérni. Egy hétnél hosszabb ideig adva a beteg zsír
lebontó képességél ellenőrizni kell. 

Az infúzió adása előtt (éhgyomorra) vérmintát 
kell venni. A vérmintát 1200-1500 fordulatszámmal 
centrifugál ni kell. Ha a plazma tejszerú vagy kifeje
zetten opalizál, a zsír-infúzió adását el kell halaszta~ 
ni. Az infúzió után 12 órával a plazma általában tel-

jesen tiszta. Ha a triglicerid szint 3 mmol/1 fölé emel
kedik, annak normalizálódásáig az adást fel kell füg
geszteni. Egyéb készítményeket, gyógyszereket, 
elektrolitokat tilos az infúzióhoz adni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e MegjeQyzés: Fb 
e Törzskön.yvi szám: K- 450 (10%) 

K- 476 {20%) 

INTRONA3. OOO OOO NE injekció 
(1 poraínpulla) 

INTR()N A 5 Ooo·ooo 1\ÍE il1jékciÓ 

(1 ;p9rampull~) .·•··········•···· ...... ·.·. 
INTRClNA10 000:000 NE injekció 

(1 poriiínpúlla) 
ScHERiNG·· PLOuGHIES.sE)c é:HEM.IE 

Az interferon alfa~2b előállítása rekombináns 
DNS technológiával történik: humán leukocytákból 
nyert interferon alfa-2 génnel génsebészeli úton hib
ridizált plazmidot tartalmazó E. coli klónból. Moleku
lasúlya kb. 19.300 dalton. 10 millió NE 0,06 mg in
terferon alfa-2b proteinnek felel meg. {A hatáserös
ség megállapításánál az EVSZ által meghatározott, 
humán leukocytákbóf nyert nemzetközi referens! ve
szik alapul.) 

A sejtkultúrákban, valamint emberi daganatok 
kísérlet! állatokba átültetett heterograftjain végzett 
preklinikai vizsgálatok szérint az interferon alfa-2b
nek antiproliferativ és in vitro jelentős immunmedu
látor hatása van. ln vivo és in vitro gátolja a virusok 
szaporodását. 

Az interferonok a sejt felületén lévő speciális 
membránreceptorokhoz kötődnek. A kötődés után 
az interferon egy összetett intracellularis esemény
sorozatot indít el, ami egyben bizonyos enzimek in
dukálását is jelenti. 

Feltételezhető, hogy ez a folyamat felelős, leg
alábbis részben, az interferon által kiváltott külön
böző sejtreakciókért, mint pl. a vírussal fertőzött 
sejtekben megfigyelt víruSszaporodás gátlása, a 
sejtproliferáció szuppressziója és immunmoduláló 
hatások, a makrofágok fagocyta aktivitásának foko
zása, a lymphocyták célsejtekre irányuló specifikus 
cytotoxicitásának növelése. Ezek a hatások valószí~ 
nüleg szerepet játszanak az interferon terápiás ha
tásaiban is. 
e Hatóanyag 

3 millió, 5 millió, ill. 10 millió NE interferonum al
fa-2b porampullánként 

A steril cryosiccatum glicin!, nátrium-hidrogén
foszfátot, vízmentes dinátrium-hidrogén-foszfátot és 
humán albumint tartalmaz. 

669 

e Javallat 
Myeloma multiplex, Kaposi-sarcoma szerzett 

immunhiány-syndroma (AIDS) esetén, melanoma 
malignum, hajas sejtes leukaemia és gégepapillo
matosis, krónikus hepatitis B, és (non A, non 8), kró
nikus myeloid leukaemia (CML), non-Hodgkin lym
phoma (NHL), metastatikus és/vagy recidiváló vese
carcinoma. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a hatóanyag vagy az Intron A 
bármely komponense iránt 
e Adagolás 

Sc. injekcióban vagy iv. infúzióban. Ha súlyos 
melfékhatások lépnek fel, az adagolás! módosítani 
kell vagy Ha kezelést átmenetileg fel kell függeszte
ni a tünetek megszúnéséig. Ha a mellékhatások az 
adagolás módosflása után is fenná!lnak, visszatér
nek vagy a betegség progrediál, a kezelést nem 
szabad folytatni. 

Ha az orvos ezzel egyetért a beteg magának is 
beadhatja az sc. injekciót. 

1. Myeloma multíplex. A kezdő adag heti 3-szar 
(minden másnap 2 millió NEfm2 sc. 

A gyógyszertoleranciától függően a kezdő ada
got hetenként fokoZatosan emelni kell a maximális 
túrt adagig: 5--10 millió NE/m2, amil azután heti 3-
szar kell beadni. A sc. kezelést folytatni kell, hacsak 
a betegség gyors progressziója vagy súlyos intole· 
raneia nem következik be. 

2. Kaposí-sarcoma. Napi 50 millió NE/m2 30 per
ces iv. infúzió formájában javallt 5 egymást követő 
napon. Ezután minimum 9 napos szünetet kell tarta~ 
ni a következő 5 napos kezelés előtt. Ezt az adago
lást fenn kell tartani, hacsak a betegség gyors prog
ressziója vagy súlyos intolerancia tünetei nem je
lentkeznek. 

3. Me/anoma malignum. Heti 3-szar (minden 
másnap) 10 millió NE/m2 sc. injekció javallt. Az ada
golás! a beteg egyéni túróképességének megfeleló
en lehet beállítani. A kezelés hatása átlagosan 2 hó
nap alatt észlelhető. Ezt az adagolás! fenn kell tarta
ni, hacsak a betegség gyors progressziója vagy sú
lyos intolerancia tünetei nem jelentkeznek_ 

4. Hajas sejtes leukaemia. Heti 3-szar (minden 
másnap) 2 mi!lió NE/m2 sc. injekció javallt. Az ada
golás! a beteg egyéni túróképességének megfeleló
en lehet beállftani. A kezelés hatása átlagosan 1-2 
hónap alatt észlelhető. Ezt az adagolás! fenn kell 
tartani, hacsak a betegség gyors progressziója 
vagy súlyos intolerancia tünetei nem jelentkeznek. 

5. Gége-papillomatosis. Heti 3-szar (minden 
másnap) 3 millió NE/m2 sc. injekció javallt. A keze
lést a tumorszövet sebészeti úton történő eltávolítá
sa (lézer) után kell megkezdeni. Az adagolást a be
teg egyéni túróképességének megfelelóen lehet 
módosítani. A terápiás hatás eléréséhez több mint 6 
hónapos kezelés is szükséges lehet. Ezt az adago
lás! fenn kell tartani, hacsak a betegség gyors prog-
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ressziója vagy súlyos intolerancia tünetei nem je
lentkeznek. 

6. Krónikus hepatitis B. Heti 3-szar (minden 
másnap) 2,5-5,0 millió NE!m2 sc. injekció javallt 4-6 
hónapon át. 

Amennyiben a vírusszaporodást jelzó HBeAg 
szintje nem csökken 1 hónapi kezelés után, a dózis 
emelhető. Az adagolási a továbbiakban a beteg 
egyéni túróképességének megfelelően lehet beállí
tani. 

Az ajánlott heti adag 30-35 millió NE sc. vagy 
im., akár napi 5 millió NE, akár háromszor hetente 
10 millió NE adagban. 16 hétig. 

Amennyiben 3-4 hónapos kezelés után nem 
észlelhető javulás, a kezelés leállítása megfonto
landó. 

7. Krónikus hepatitis C (Non-A, Non-B}. Heti 3-
szar (minden másnap) 3 millió NE sc. vagy im. injek
ció javallt. A kezelés időtarlma 18 hónap is lehet. A 
3 millió NE adagokra nem reagáló betegek közül né
hánynál javulás érhető el az adagok megemelésé
veL Ilyen esetekben az adagof heti háromszor al
kalmazott 1 o millió NE-ig emelhetőek. 

A szérum alanin-aminotranszferáz (ALT) szintje 
egyesekben a kezelés megkezdésétól számított. 2 
héten belül normalizálódhat; a tapasztalatok szermt 
azonban az Intron A kezelésre reagáló betegek ALT 
szintje általában 6 hónap (24 hét) időtartamú ke:e
lés után stabilizálódik. A klinikai vizsgálatok soran, 
heti 3-szar 3 millió NE adag mellett a betegek 54%
a reagált az ALT-szint csökkenésével a 6 hónapos 
kezelés után. A klinikai vizsgálatok eredményei azt 
bizonyítják,' hogy a 12-18 hónapos kezelés alatt ál
ló betegek nagyobb százalékában volt tartós a ha
tás, mint azoknál, akik 6 hónap után abbahagyták a 
kezelést. 

Amennyiben az Intron A kezelést követően 

visszaesés észlelhető, a kezelést az előzetesen al
kalmazott adagg8.1 kell megismételni. 

8. Krónikus myeloid leukaemia fCML}. A CML 
krónlkus fázisában, amennyiben haernapoetikus ős
sejt transzplantációra nincsen semmi lehetőség, ak
kor célszerű az interferon-alfa kezelés. Az Intron A 
Injekció ajánlott dózisa naponta 3 millló NE/m2 sc. 
Amint a fehérvérsejtszám normális szinton ( 1 O g/l 
alatt) stabilizálódik (általában a kezelés 3. hónapjá
ban), a dózis heti 3-szori alkalmazásra csökkenthe
tő. Tartós remisszió elérésekor (a splenomegalia is 
megszúnik) a fenntartó kezelés 9-12 hónapon_ á~ 

történő folytatása célszerű. Részleges cytogenet1ka1 
remisszió (Ph1 chromosoma eltúnése) eselén a ke
zelést érdemes folytatni további 6-12 hónapon át, 
mert ezáltal a stabil fázis megnyújtható._ A dózis a 
beteg egyéni érzékenységéhez mérten változtatha
tó (csökkenthető, vagy növelhető: 5· millió N Elm2-re 
is). Ez a protokoll folyamatosan fenntartható, kivéve, 
ha intolerancia alakul ki. vagy a betegség gyors 
progressziója (acceleralt fázis) kezdőd.Jk. 
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9. Non-Hodgkin-lymphoma (mérsékelt és köze
pes malignitású formái). 5 míllió NE sc. vagy im .. 
hetenként háromszor. Hatása (a keringő fvs-szám, 
lymphadenomegalia, splenomegalia csökkenése) 
a kezelés 2., 3. hónapjában várható. Eredményes
ség esetén további 6-12 hónapon át érdemes a ke
zelést folytatni. A kezelés mana vagy kombinált te
rápia (pl. Leuker?n, Vinblastin stb.) formájában is 
végezhető. 

10. Metastatikus és/vagy recidiváló vesecarci
noma. A kezelést mind kombinált. mind manaterá
pia eselén 3 millió NE/m2/napi dózissal kell elkez+ 
deni, majd az esetleges mellékhatások és a beteg 
egyéni érzékenységétól függően a dózi~e:nelés~k 
2-3 naponként javasoltak a tervezett doz1s elére
séig. 

Intron A és vinb!astin kombinált kezelés. 
Bevezet6 kezelés: heti háromszor (másnapon

ként 5-10 millió NE/m2/nap im .. vagy sc., és három 
hetente O, 1 mg/ttkg iv. vinblastinnal kombinálva. A 
bevezető kezelést legalább három hónapig kell foly
tatni, aminek eltelte után dönteni kell a kezelés foly
tatásáról vagy abbahagyásáróL A betegség prog
ressziója eselén a kezelést be kell szüntetni. Javu
lás vagy stabil állapot eselén a kezelés folytatása 
ajánlott! . 

Fenntartó kezelés: a bevezető kezelésben le1rt 
protokoll folytatása. A terápiás hatás eléréséhez 
legalább 6 hónapos kúra szükséges. 

Amennyiben az előbbi kombinált kezelésnek el
lenjavallata van, a következő Intron A manaterápia 
ajánlott: . 

Bevezető kezelés: 5-10 millió NEfm2/nap 1m. 
vagy sc. 

A bevezető kezelést legalább három hónapig 
kell folytatni, aminek eltelte után dönteni kell a keze
lés folytatásáról, vagy abbahagyásáróL A betegsé~ 
progressziója eselén a kezelést be kell s_züntelnl. 
Javulás vagy stabil állapotesetén a kezeles folyta
tása ajánlotti 

Fenntartó kezelés: a bevezető kezelésben leírt 
protokoll folytatása. A terápiás hatás eléréséhez 
legalább 6 hónapos kúra szül~séges. 

Javaslat: a kezelést 3 millió NE/m2 nar;i dózissal 
kell kezdeni, majd az esetleges mallékhatások és a 
beteg egyéni érzékenységétól függóen a dózis 
ernelések 2-3 naponként javasoltak a tervezett ma
ximális dózis eléréséig. 

Az injekció elkészítése. Egy porampulla tartal
mát 1 ml injekcióhoz való desztillált vízben kell felol
dani: 1 ml vizet a porampullába kell fecskendezni és 
enyhén rázogatni a por teljes feloldódásáig. Ez az 
oldat átlátszó. színtelen vagy halványsárgás színú, 
és 2-30 "'C közölt tárolva 24 órán át stabil. 

A beadás előtt az oldat szinét és mechanikus 
szennyezódésektól való mentességét ellenőrizni 

kell. 

Az infúziós oldat elkészítése. Az infúzió! lehetó
ség szerint közvetlen ül a beadás elölt kell elkészíte
ni. A porampulla tartalmát 1 ml injekcióhoz való 
desztillált vízben kell oldani. A megfelelő interferon 
adagot fel kell szívni és 50 ml izotóniás nátrium-klo
rid infúzióhoz·kelf hozzáadni. 

Az infúzió beadása előtt egy 21-es szárnyas tút 
vagy más intravénás alkalmazást lehetövé tevő sze
reléket kell a beteg vénájába bevezetni. 

A gyógyszer alkalmazása előtt kb. 10 perccel 
izotóniás nátrium-klorid infúzió! kell megindítani 
200 ml/óra sebességgel, melyet az Intron A beadá
sának megkezdésekor le keli állítani. Az Intron A in
fúzió 30 perc alatt adandó be. 

A gyógyszerbeadás befejezése után a nátrium
klorid infúzió! újra el kell indítani és 1 O percig kell 
folytatni 200 mlfóra sebességgel. 

Az infúzióban az Intron A-val egyidejűleg sem
milyen más gyógyszer nem adható! Az izotóniás 
nátrium-kloridon kívül az Intron A 50 000-1 OOO OOO 
NE/ml végső koncentrációban a következő keveré
kekben v&ltozatlan és kompatibilis 24 órán át húlő
szekrényben vagy szabahőmérsékleten üvegben 
tárolva: Ringer oldat, Ringerlaktát oldat, aminosav 
tartalmú oldatok, 5% nátriumbikarbonát oldat. 

A keverékek változatlanok az infúziós szereléken 
keresztűl történő 6 órás infúziós periódus alatt. 

Az Intron A izotóniás nátrium-kloridban, 1x10" NE/ml 
minimum koncentrációban kompatibilitás szem
pontjából a következő eredményeket adta különbö
ző ív. infúziós szere/ékeket alkalmazva: 

lnfúzíós szere/ék Gyártó 
Elfogadható Travenol VI 400 
25C0001 

McGraw Venoset 78 Abbott 
Ultipor Blood Pali 
Transfusion Filter and 

Administration Set 

IntrafixAir B. Braun 
STK !njection Set AESCA 
Type L76 

Perfu Pal Dubernarid 
Vitrum Vacoset V34 Baxter 
Vacoset V2400 Pharmaseal 
Hiplex-Venosteril 

Venoset 

Abbott Vacoset V-736 McGraw 
Vacoset V-717U MeG ra w 
Nem elfogadható 

Veraset V13 Ri vero 
Addit/V V1'444 MeG ra w 
Continue-Flow Travenol 

Egyidejű kezelés: az Intron A kezeJós okozta láz 
és fejfájás ellen pl. \12-1 g paracetamol adása javallt 
30 perccel az Intron A kezelés előtt. A paracetamol 
napi adagja legfeljebb 4x1 g. 
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• Mellékhatás 
Leggyakrabban Jáz és fáradtság az adagtól füg

gően. Ezek a tünetek a kezelés megszakítása vagy 
befejezése után 72 órán belül reverzibilisek. Gyak
ran étvágytalanság, hasmenés, hányinger, izomfá
jás, fejfájás, thrombocytopenia és granulocytope
nia. Kevésbé gyakran magas vagy alacsony vér
nyomás, hányás, fzületi fájdalom, tudatzaJa(."confu
sio, szédülés, ataxia, paresthesia, szorongás, 
depressio, idegesség, aluszékonyság, bőrviszke
tés, hajhullás és múló kiütés. Ritkán lábgörcsök, 
székrekedés, álmatlanság, herpeses bórjelenség, 
lázkiütés (nem herpeses), bőrkiütés, urticaria, hő
hullámok, tachycardia, orrvérzés, stomatitis, para
lyticus ileus, dehydratio, véralvadási zavar {emelke
dett prothrombin idő és parciális thromboplas
tinidő). izgatottság, köhögés, furunculosis és látás
zavar. 

Igen ritkán posturalis hypotensio, erythema. 
dyspepsia, purpura, dyspnoe, tüsszentés, injekció 
beadási helyénél helyi reakció és gyulladás, oculo~ 
motor paralysis, orrdugulás, _ouffadás, fokozott nyál
elválasztás, hyperglycaemia és uicerativ stomatitis. 

Leggyakrabban- előforduló, a normálistól eltérő 
laboratóriumi értékek, különösen napi 10 millió NE 
feletti adagok alkalmazása után a következék vol
tak: emelkedett májfunkciós értékek (SGOT. SGPT), 
granulocyta- és thrombocytaszám csökkenése. 
Ezek a normálistól eltérő értékek az intron A keze
lés megszüntetése, vagy az adagok csökkentése 
után rövid időn belül normalizálódtak. Egyéb nor
málistól eltérő laboratóriumi eredmények közé tar
toznak a csökkent fehérvérsejtszám és a megnöve
kedett szérumkreatinin, LDH és alkalikus foszfatáz 
értékek. -

Nemkívánt cardiovascularis tünetek (elsősor
ban arrhythmia) az e!C.zőleg már fennálló cardio
vascularis betegséggel és az előzetesen alkalma
zott cardiotoxikus kezeléssei hozhatók összefüg
gésbe. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot ne·n közölt 
a Figyelmeztetés 

Minden betegen a következő laboratóriumi vizs
gálatokat kell elvégezni az Intron A kezelés megkez
dése előtt és a kezelés folyamán bizonyos időköz
önként: 

Standard haematologiai tesztek- ideértve a tel
jes vérképet és thrombocytaszámot 

Vérkémiai vizsgálatok - ideértve az elektrolit, 
kalcium. májenzim vizsgálatokat és a szérumkrea
tinin-meghatározást. 

Tekintettel arra, hogy a myeloma multiplex a ve
sefunkciót károsítja, ezeknél a betegeknél, idősza
konként a vesefunkciós vizsgálatokat is el kell vé
gezni. 

18 éven aluli betegek kezelésével kevés a klini
kai tapasztalat, ezért ilyen esetekben az előny{koc-



kázat alapos mérlegelése szükséges. Nincs tapasz
talat magzati ártalomra vagy a reprodukciós képes
ségre gyakorolt hatásra vonatkozóan, mindenesetre 
terhességben az elóny/kockázat arányt alaposan 
mérlegelni kell. 

Nem ismeretes, hogy a gyógyszer anyatejjel ki
választódik-e, ezért a kezelöorvosnak döntenie kell 
a szoptat8s leállításáról vagy a kezelés felfüggesz
téséróL 

Túlérzékenységi reakció fellépése esetén a 
gyógyszer adását azonnal abba kell hagyni (súlyos, 
akut túlérzékenységi reakcióteddig nem észleltek). 

Közepesen súlyos vagy súlyos mellékhatások 
előfordulása az adagolás megváltoztatását, bizo
nyos esetekben a kezelés befejezését teheti szük
ségessé. 

Az Intron A kezelés folyamán, vagy a kezelést 
követő két napon belül esetlegesen fellépő hypoten
sio kezelése szükséges lehet. 

Gondoskodni kell az Intron A kezelésben része
sülő betegek megf~lelő folyadékellátásáról, tekintet
tel arra, hogy egyes betegekben folyadékveszte
séggel kapcsolatos hypotensiet figyeltek meg. 
Szükség lehet folyadékpótlásra. 

kl:. Intron A kezelés alatt gondosan kel! ellenóriz
ni azokat a betegeket, akiknek előzőleg myocar
dialis infarctusuk volt és{vagy ritmuszavaraik voltak, 
ill. vannak. 

A kezelés előtt és folyamán EKG vizsgálatot kell 
végezni azoknál, akiknek előzőleg cardialis zavara
ik voltak és{vagy előrehaladott tumoros megbetege
désben szenvednek. 

A szív-arrhythmiák (különösen a supraventricu
laris típusúak) rendszerint jól reagálnak a hagyo
mányos kezelésre, de szükség lehet az Intron A 
adagjának megváltoztatására vagy a kezelés leál
lítására is. 

A központi idegrendszeri mellékhatások pl 
depressio, confusio és a mentalis állapot egyéb 
változásai rendszerint reverzibilisek, de a tünetek 
megszűnése három hétig is eltarthat. Eseten
ként szükségessé válhat a kezelés megszünte
tése is. 

Nagyobb Intron A adagok hatására rohamok is 
előfordulhatnak. 

Egyidejűleg csak óvatosan adható kábítószerek
kel, altatókkal vagy fájdalomcsillapítókkal. 

Az Intron A injekciót a betegek jól tűrik a beadás 
helyén, szövetelhalást nem figyeltek meg. 

Tú/adagofásra vonatkozó adatok jelenleg nin
csenek, de a kezelés során javasolt a betegek gon
dos megfigyelése és szükség esetén tüneti kezelés 

Eltartás: 2-B °C l<.özött. 
o Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1578 (3 millió NE injek
ció); K -1579 (5 millió NE injekció); K -1580 {10 mil
lió NE injekció) 

Steril, pyrogenmentes, eiektrolitmentes hyper
toniás cukoroldat 
e Hatóanyag 
Gtucosum anhydricum 
Fructosum 
Aqua dest.pro inj. ad 
Ozmolaritás: 560 müsmfl 

50,0 g 
50,0 g 
1000.0 ml 

Energíatartalom: 1570 kJ/l (375 kcal/l) 

pH: 3,5--6,0 
o Javallat 

278 mmoVI 
278 mmol}l 

Folyadékpótlás hypernatraemiával járó folya
dékveszteségben (hypertoniás dehydratio), par
enterélis táplálás esetén az energiaszükséglet rész
leges fedezése, alapoldat olyan gyógyszerek intra
vénás beadásához, amelyek kompatibilitása igazolt 
5% glukóz és 5% fruktóz tartalmú infúziós oldatban, 
elektrolitoldatok hígításához. 
e Ellenjavallat 

Hypotoniás hyperhydratio (vízmérgezés), hypo
toniás dehydratio (Na-hiányos exciccosis), fruktóz
intolerancia (fruktóz-1-6-difoszfatáz enzim hiánya), 
kezeletlen cukorbetegség, metilalkohol mérgezés, 
hypokalaemia, hyperlactaemia, súlyos metabolikus 
zavarok (!actacidosis), intracranialís nyomásfokozó
dással járó állapotok. Csecsemöknek és gyerme
keknek nem adható! 
e Adagolás 

Kizárólag iv. cseppinfúzióban. A teljes adag és 
az infundálás sebessége a beteg klinikai állapo
tától függ. A napi mennyiség ne haladja meg a 30 
ml!ttkg-ot, átlagsúlyú felnőtt esetén kb. 2 litert. 

Az adagolási sebesség maximálisan 4 
ml/ttkg/óra, - átlagsúlyú felnőtt esetén kb. 60-80 
csepp/perc. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag intravénásan - perifériás vagy centrá
lis vénán át - alkalmazható, paravénás beadás 
lokális szövetkárosodást okozhat. 

Az infúzió adása előtt az esetleg fennálló 
metabolikus acidosist korrigálni kell. 

A készítmény alkalmazása esetén ellenőrizni 

kell: 
-a szérum ionogrammot (elektrolit összetétel); 
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- vízháztartást; 
- a vércukor koncentrációt. 
kl:. infúzió nem tartalmaz elektrolitokat, ezért 

szükség esetén gondoskodni kell az elektrolitok 
megfelelő pótlásáról, egyéb, elektrolitokat tartalma
zó infúziós oldatok biztosításával. 

A bevitt glukóz növeli a szervezet kálium és fosz
for igényét, ezért ennek pótlásáról szükség szerint 
gondoskodni kell. 

A glukóztolerancia zavar esetén (postoperativ, 
posttraumás körülményei<.},- kizárólag fokozott vér
cukor szint ellenórz~s me!lett történhet az adagolás. 

Glukóz intolerancia - különösen olyan esetben, 
ha korábban fel nem isinert diabetes mellitus áll a 
háttérben- annál gyakrabban fordul elő, minél idő
sebb a beteg, ill. minél súlyosabb a betegség (pl. 
trauma). 

Már ismert (dicw~qsztizált) diabetes mellitus 
esetén az inzulinte[ápiával történő gondos össze
hangolás szükséges. 

Az infúzíós terápia megkezdése előtt ki kell kér
dezni a beteget gyümölcscukorral szembeni (fruk
tóz) intoleranciájára vonatkozóan. 

Fruktóz intolerancia esetén nem alkalmazható a 
készítmény (lásd Ellenjavallat). 

Fruktóz tartalma miatt az infúzió adása eszmé
letlen betegnek nem javallt, az esetleg fennálló fruk
tóz intolerancia veszélye miatt. 

Még nem diagnosztizált fruktóz intolerancia ve
szélye annál valószínűbb, minéJ fiatalabb a beteg. 
Emiatt csecsemő és kisgyermekkorban a készít
mény nem alkalmazható (lásd Ellenjavallat). 

Cardialis decompensatio, tüdóoedema, oliguria 
és anuria esetén fokozott óvatosság indokolt. 

Gyógyszer az oldatba csak olyan esetben tehe
tő, ha a beadandó gyógyszer alkalmazási elóirata 
5% glukóz és!vagy 5% fruktóz oldattal való hígltást 
javasol. 

Elektrolittartalmú infúziós oldatokkal megfelelő 
arányban elegyítve különböző töménységú oldatok 
készítésére alkalmas. 

Elektrolitkoncentrátummal vagy kompatibilis 
gyógyszerrel történő elegyítéskor figyelemmel kell 
lenni a készítmény pH és izotónia változására. 

Nem elegyíthető és ugyanazon szereléken át 
nem intundálható vérkészítményekkel, mivel a kon
zervvér és az elektrolitmentes cukoroldat elegye
déskor a globulinok kicsapódnak, a vörösvértestek 
spontán aggregálódnak. 

Kizárólag tiszta oldat használható, a megbontott 
infúziót tárolni és újra felhasználni tilos (fertőzés ve
szélye miatt)! 

Eltartás: hűvös helyen tartandó! 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3760 
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BRACCO 

A lopamim készitmények a nem-ionos, viz
oldékony röntgenkontrasztanyagok új generációjá
hoz tartoznak. Három különbózó koncentrációjú ol
dat formájában kerülnek kiszerelésre. Az oldatok 
alacsony ozmotikus nyomása, a hatóanyagmolekula 
nem ionos jellege és alacsony kemotoxicitása bizto
sítja a jó helyi és szisztémás tolerabilitást. A kiterjedt 
biológiai és klinikai kutatások alapján jól alkalmaz
ható intrathecalis, intraarteriális és intravénás kont
rasztanyag. 

Fizikai sajátosságok: 

Kancentráció pH 

g iaparnidol 
mgJ/ml /100m! 

viszkozitás 
mPa.s. 

Relatív 
den zi tás 
d 20 

Ozmometriás 
értékek 

37 "C-on 

20 "C ozmola- ozmo· 
20 "C 37 "C litás mime-

tikus 
(osmol/kg) nyomás 

(atm) 

200 40,8 7±0,5 3,3 2,0 1.22 0,413 10,5 
300 61,2 7±0,5 8,8 4,7 1,33 0,616 15,7 
370 75,5 7 ±0,5 20.9 9,4 1,41 0,796 20,3 

• Hatóanyag 
loparníro 200 

lopamiro 300 

loparníro 370 

e Javallat 

10ml-enként 4,08 g iapamidol-t 
(200 mg J/ml) tartalmaz. 
10ml-enként 6,12 g iapamidol-t 
(300 mg J/ml) tartalmaz. 
10ml-enként 7.55 g iapamidol-t 
(370 mg J/ml} tartalmaz. 

Neuroradiofógiai: myeloradiculographia, cis
ternographia és ventriculographia. 

Angiographia: cerebrális arteriographia, coro
nariás arteriographia, mellkasi aortographia, hasi 
aortographia. angiocardiographia, szelektív vis
cerális arteriugraphia, perifériás arteriographia, 
venographia, DSA ("digital subtraction angiogra
phy"), agyi artériák DSA-ja, perifériás artériák DSA
ja, hasi artériák DSA-ja. 

Urographi: intravénás urographia, 
Egyéb: computertomographia - (CT) vizsgálat 

során a kontraszt fokozására, arthrographia, tistulo
graphia. 

-



• Ellenjavallat 
Waldenström macroglobulinaemia, myeloma 

multiplex, súlyos máj- vagy vesekárosodás. 
Relatív ellenjavallatok általában: terhesség, 

hyperthyreosis; neuroradiológiában: epilepsia, vé
res liquor. 
e Adagolás 

Neuroradiológia 

kancentráció ajánlott mennyiség 

/mgJ/ml/ /ml/ 

myeloradiculographia 20Q..-300 5-15 
cisternographia 200-300 5-15 
ventriculographia 20G--300 5-15 
Angiographia 

cerebralis arteriographia 300 5-10/boius 

coronaria arteriographia 370 8-15/bolus 

angiocardiographia 370 1,Q..-1,2/ttkg 
mellkasi aortographia 370 1,Q.-1,2/ttkg 
hasi aortographia 370 1,G--1,2jttkg 

szelektív visceralis 
arteriographia 30Q..-370 
a vizsgálattól függóen 
perifériás ar1eriographia 30Q..-370 4Q..-50 

DSA 370 a vizsgálattól függóen 

Venographia 300 3Q..-50 

Urographia 30Q..-370 3Q.-50 

Egyéb vizsgálatok 
CT vizsgálatnál a 
kontraszt fokozására 300-370 0.5-2,0/ttkg 

arthrographia 300 a vizsgálattól függóen 

fistulographia 300 a vizsgálattól függóen 

e Alkalmazás 
Az ampulla felnyitásához hüvelykujjal meg kell 

nyomni aszinezett pontot és a mul:atóujj segitségé
vel az ellentétes irányba kell csavarni. Az alkalma
zás előtt az oldatnak testhőmérsékletűnek kell len
nie. 

A kontrasztanyag-oldatokat tilos más gyógysze
rekkel összekeverni illetve elegyiteni. 

A CT-vizsgálat során történő kontraszt fokozásá
ra a lopamiro-t intravénásan bolus injekció vagy 
cseppinfúzió, vagy a két eljárás kombinációjával 
kell alkalmazni. 

Kivételesen az oldat kristályosodása léphet fel. 
Kimutatták, hogy ezt a jelenséget a törött vagy hibás 
tárolóedényzet okozhatja, ezért ilyen esetben a ké
szítményt nem szabad felhasználni. 

A kristályosodás és bakteriális kantamináció el
kerülése érdekében az ampullát vagy üveget köz
vetlenül felhasználás elött szabad csak felbontani 
és a vizsgálathoz fel nem használt maradék oldatot 
ki kell önteni, nem szabad felhasználni. 

A lopamiro, mint rninden jódozott kontraszt
anyag, réztartalmú fémfelülettel reakcióba lép, 
ezért ilyen infúziós szerelékek használatát kerülni 
kell. 

e Mellékhatás 
Hányinger, hányás, kiterjedt erythema, egyéb 

bórreakciók (bőrpír, urticaria), melegségérzés, fejfá
jás, nátha, gégeoedema, láz, verejtékezés, gyenge
ségérzés, szédülés, sápadtság, enyhe vérnyomás
csökkenés. 

Súlyos, beavatkozást igénylő esetek: a periféri
ás értágulat tartós hypotoniával, tachycardia, 
nehézlégzés, cyanosis, eszméletvesztés, izga- · 
tottság. 

Neuroradiológia során az általános türieteken 
túl: az er,yhe fájdalom az injekció beadása helyén, 
ritkán nyakmerevség, derékfájás vagy ischiasos fáj
dalom (ez utóbbi gyakran a korábbi symptomák át
meneti exacerbatiója), izomspasmus vagy generali
zált convulsio {amely néha az epilepsia kiújulásának 
illetve a neurolepticumok véletlen túladagolásának 
tulajdonítható), átmeneti mentális confusio. 

Angiographia során az általános tüneteken túl: 
A szisztémás hypotoniéval összefüggő átmeneti 

bradycardia, korábbi neurológiai kórképek közvet
len szövódményeíként fellépő súlyos központi ideg
rendszeri reakciók: tónusos /klónusos görcsök, 
aphasia, ájulás, átmeneti látótér-beszűkülés, hemi
paresis, coma. 

Arthrographia és fistulographia során: 
A rendszerint a már fennálló szövetgyul!adások 

irritativ manifesztációja tapasztalható. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Neuroradiológiában együttadása kerülendO: 
- neurolepticumokkal, 
- analgeticumokkal, 
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- antiemeticumokkal, 
- antihistaminokka!, 
- fenotiazin-csoportba tartozó sedatívumokkal 

(mive! a görcsküszöböt csökkentik). 
e Figyelmeztetés 

Általános figyelmeztetések 
A szerves jódvegyületek használata kellemetlen 

mellékhatásokat és anaphilaxiás reakciókat okoz
hat, ezért alkalmazásuk kizárólag indokolt esetben 
történhet. figyelembevéve a beteg klinikai státuszát 
különös tekintettel a fennálló cardiovasculáris, 
vizeletkiválasztási rendszer vagy máj-epe megbete
gedésekre. 

A vizsgálatokat végző intézményeket minden 
esetben el kell látni biztonsági felszereléssel és 
gyógyszerekkel. 

Terhességben és ,'Jyperthyreosisban csak feltét
lenül indokolt esetben végezhető jódos kontraszt
anyagos vizsgálat. 

Kisgyermekek vagy csecsemők vizsgálatakor a 
hypertóniás kontrasztoldat alkalmazása előtt a fo
lyadékfelvételt nem szabad korlátozni és a fennálló 
víz- és elektrolitegyensúly eltolódást ajánlatos ren
dezni. 

Olyan betegek esetében, akik a kontrasztanyag 
alkalmazását követően radioaktiv jódizotópos vizs-

gélatra" kerülnek, figyelembe kell venni, hogy a 
pajzsmirigybe történő jódfelvétel néhány napig (né
ha 2 hétig) csökkent mértékű lesz. 

Neuroradiológiában 
Epilepsia vagy véres liquor esetén a vizsgálónak 

alaposan· mérlegelnie ke"ll a diagnosztikus eljárás 
szükségess8gét a lehetséges kockázattal szemberi. 
Az anticonvulsiv szerekkel történő kezelést az eljá
rás során is folytatni kell. 

Ha az eljárás alatt görcsroham alakul ki, 
diazepam vagy fenebarbital adandó intravénásan. 

Neurolepticumok, analgeticumok, antieme
ticumok, antihistaminok és a fenotiazin-csoportba 
tartozó sedativumok adását kerülni kell, adásukat 
a vizsgálat előtt 48 órával lehetőleg abba kell 
hagyni és csak a vizsgálat után 12 órával szabad 
folytatni. 

Liquor-elfolyási akadály esetén a kontrasztanya
got {annak minél nagyobb hányadát) lehetőleg el 
kell távolítani. 

Angiographiában 
Cerebrális vizsgálat során a korábbi neurológiai 

kórképekból adódó mellékhatások kialakulási esé
lye nagyobb előrehaladott arteriosclerosis, hyperto
nia, szívelégtelenség, súlyos szisztémás megbete
gedések és a közelmúltban lezajlott cerebrális em
bolia vagy thrombosis eselén. 

A kontrasztanyagos angiocardiographiás vizs
gálatokat különösen fontos olyan intézményben vé
gezni, ahol az intenzív ellátáshoz szükséges sze
mélyzet és felszerelés rendelkezésre áll. 

A vizsgált betegeknél különleges figyelmet kell 
fordítani a jobbszívfél állapotára és a kisvérköri (pul
monális) keringésre. 

Jobb szivfélelégtelenség és pulmonális hyperto
nia bradycardiát és szisztérflás hypotoniét válthat ki 
a szerves jódoldat beadásakor. 

Gyermekgyógyászati röntgenvizsgálatoknál 
nagy óvatossággal kell a röntgenkontrasztanyagot 
a pulmonális hypertoniában szenvedó és elégtelen 
szívmúködésű, cyanotikus újszülött jobb szívkamrá
jába fecskendezni. 

Az aortaiv vizsgálata során különös figyelmet 
kell fordítani a katéter végének megfelelő elhelyezé
sére. 

Az injektorpumpa által a brachiocephalikus 
területre kifejtett túl erós nyomás szignifikáns 
bradycardiát, perifériás hypotensiót és súlyos köz
ponti idegrendszeri reakciókat okozhat. A hasi 
aortographiában a pumpa túl erős nyűmásától 
renális infarctus, gerincagyi sérülés, retroperi
toneális vérzés, intestinalis infarctus és necrosis 
alakulhat ki. 

A vascularis katéterezési eljárást végző sze
mélyzet figyeimét arra is fel kell hívni, hogy a nem
ionos kontrasztanyagok kisebb anticoaguláns (vér
alvadást gátló) aktivitásúnak bizonyultak in vitro, 
mint az ionos kontrasztanyagok. A normál fiziológi-
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ás funkciókat gyakorlatilag nem, vagy igen kis
mértékben befolyásolják. Ezért az angiographiás 
technika során a katéter átöblítésére fokozottan 
ügyelni kell, a thrombosis és az embolia elkerülése 
végett. 

Urographiánál 
A IOPAM!RO 370 különösen alkalmas enyhe 

vagy Középsúlyos veseelégtelenségben szenvedő 
betegek, valamint újszülöttek vizsgáiatáhőz, mivel 
ennek a nem-ionos kontrasztoldatnak van a legke
vésbé kifejezett ozmotikus diuretikus hatása. Alkal
mazásával emellett súlyos veseelégtelenség ese
tén is lehetséges nephrographiás vizsgálatot vé
gezni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 1143 (200 röntgen 
kont-rasztanyag); K -1144 (300 röntgen kontraszt
anyag); K- 1145 (370 röntgen kontrasztanyag) 

l IR GA~.' lJ 15o/o sz~~~eTI~c.~;\~'9~····· 
CIBAVISION.- ___ -., ' _: é'o -~TC-'_k~p::.s~_r~~~~-~-

Szulfonamidot tartalmazó bakteriosztatikus hatá
sú készítmény. A kenőcs az alkalmazás után a 
könnyfilmmel elegyedve egyenletesen eloszlik a 
szemgolyó felületén, így tartós helyi hatást fejt ki. 
a Hatóanyag 

750 mg sulfadicramidum 5 g kenócsben. 
Tartósítószer: 25 mg phenylaethanolum. 
e Javallat 

Blepharitis, hordeolum, különbözó ·etiológiájú 
conjunctivitis és keratitis. ldegentest-eltávolftás és a 
bulbuson történő egyéb felületi beavatkozásokután 
a fertőzés megelőzése. 
e Ellenjavallat 

Szulfonamid túlérzékenység. 
e Adagolás 

A kenócsöt naponta többször az alsó és felső 
kötőhártyazsákba kell kenni-miközben a beteg pis
log -, majd aszemet behunyva enyhe dörzsöléssei 
szétkenni, ill. a szemhéj szélére helyezni, és ott vé
konyan szétkenni. 
e Mellékhatás 

Rövid ideig tartó, enyhe égő érzés és homályos 
látás felléphet közvetlenül az alkalmazás után, de ez 
nem csökkenti a kezelés hatásosságát. Ritkán aller
giás reakció is előfordulhat szemhéjszéf ekzema for
májában. 
e Gyógyszerkö!Gsönhatás 

óvatosan adható: 
- PAB észterekkel (hatásuk csökkenhet). 



e Figyelmeztetés 
Kellő adatok hiányában terhesség és szoptatás 

időszakában nem alkalmazható. 
Felnyitás után a gyógyszer egy hónapon belül 

felhasználandó! 
Használat után a kupakot szarosan vissza kell 

csavarni. 
Lágy kontaktlencse használata esetén a lencse 

nélküli időszakban kell alkalmazni. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 398 

IROXOLMONO kériöcs 
(10 g; 20 g*; 3Q g) 

KNOLL 

A kollagenáz-Knoll, a C/ostridium histolyticum 
tisztítolt tenyészetének szűrletéből előállított liofilizá
tum olyan enzimkészítmény, amelynek aktív össze
tevéje a kollagenáz (klosztridiopeptidáz A) és a já
rulékos proteázok. 

Gyorsabb a sebgyógyulás folyamata, ha a seb 
mentes az elhalt szövétrészektől, amelyeket nativ 
kollagénláncok a sebfelszínhez rögzíthetnek. 

A hidralitikus enzimek helyi alkalmazása atrau
matikus kezelési módszer. A kollagenáz és a járulé
kos proteázok kombinált hatása lehetövé teszi a seb 
összes fehérje komponensének emésztését, ilyen 
módon intenzívebbé teszi a sebtisztítást Az Jruxol 
mono kenőcs az ép hámot, a granulációs szövetet 
és az izmot, tehát az egészséges szövetet nem ká
rosítja. 

A bakteriális sebfertőzésekben a necrotikus szö
vet enzimatikus lebontása megfosztja a baktériumo
kat a táptalajtóL 
e Hatóanyag 

1 ,O g lipofil, vízmentes kenőcsben 1,0-4,75 mg 
cellagenasum - Knoll, amely legalább 1,2 E 
clostridiopeptidasum A-t és legalább 0,24 E pro
teasa-t tartalmaz. 
e Javallat 

Cutan- és subcutan fekélyesedés eselén a seb 
enzimatikus tisztítása, az elhalt szövetrészek eltávo
lítása. 
G Ellenjavallat 

A készítmény bármelyik összetevéje iránti túlér
zékenység. 
e Adagolás 

Naponta egyszer kb. 2 mm-es rétegben kell fel
vinni a kenőesőt az enyhén nedvesített kezelendő 
felületre. Bizonyos esetekben napi kétszeri alkalma
zásra is szükség lehet. A kötést általában elég na
ponta egyszer cserélni. 

A sikeres enzimatik1 JS sebkezelés érdekében a 
sebfelületet nedvesen kell tartani. A száraz sebet 
ezért fiziológiás konyhasó (0,9% NaCl)- vagy más 
szövetbarát (p!. glukóz) oldattal kell megnedvesíte
nL A száraz és kemény pörköket először nedves kö
téssel fel ke!l puhítani. 

Visszeres fekély lruxol mono kenőccsel történő 
kezelését célszerű. nyomókötéssel kiegészíteni: Ar
tériás keringési zavarok esetében egyidejű sziszté
más gyógyszeres kezelés ajánlott. 
e Mellékhatás 

Általában jól tolerálható. Az alkalmazás során 
helyi fájdalom, vagy irritáció (égő, csípő érzés) elő
fordulhat 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- antisepticumok, nehéz fémek, detergensek és 
szappanok egyidejű alkalmazása gátolja a kolla
genéz aktivítását; 

-lokális tyrothricin-, gramicidin-és tetraciklin ke
zelést nem szabad végezni az lruxol mana kenőcs 
terápia idején; 

- chloramfenicol, neomicin, framicetin, baci
tracin, gentamicin, polimixin B és makrofid antibioti
cumok pl. eritremicin kompatibilisnek bizonyultak; 
e Figyelmeztetés ' 

Az érintett terOletek egyidejű súlyos .bakteriális 
és gombás fertőzöttsége esetén ezek aktiv kezelé
se szükséges, előnyben részesítve a szisztémás ke
zelési módot. 

Terhesség és szoptatás alatt alkalmazott lruxol 
mono kenőcs ártalmasságára vonatkozó adat nincs. 

Eltartás: 25 "'C alatt. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2192 (10 gr kenőcs); K 
-2193 (20 gr kenőcs): K- 2194 (30 gr kenőcs) 

Az isosorbid dinitrát szerves nitrát származék, 
a többi nitrátéhoz hasonló haemodynamikai hatást 
fejt ki. 

A vénák simaizomzatának elernyesztésével 
vasodllatatiót okoz, ezáltal a szív előterhelése csök
ken és bizonyos mértékig az utáterhelés is mérsék
lődik. A szív falfeszülésének csökkenése a szív
izomzal oxigén-szükségletének mérséklődését 

eredményezheti. 
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Tartós kezelés eselén az epicardiális kos
zorúértágulat jelentős mértékú. 

Antianginás hatása a rohamok gyakoriságának 
csökkenésében és a munkabíró-képesség növeke
désében mutatkozik meg. 

Az isosorbiddinitrát sublingualis illetve par
enterélis adagolásával összehasonlftva a spray for-

ma 40%, illetve 66%-kal magasabb biohasznosulást 
biztosít. 

A hatóanyag néhány másodpercen belül felszí
vódik a szájnyálkahártyáról, gyorsan hatásos 
mononitráttá metabolizálódlk~ 

A hatás átlagosan másfél {1,5) órán át tart. A ki
választás főleg a veséken keresztül történik. 
o Hatóanyag 

0,278 g lsosorbidum dinitricum 17g (=20 ml) al
koholos oldatban. 
e Javallat 

Angina pectorisos rohamok kezelése vagy meg
előzése. 

Balszívfél elégtelenséggel járó akut myocar
dialis infarctus és tüdőoedema sürgősségi kezelése 
még a kórházba szállítás előtt. 
e Ellenjavallat 

Shock, hypotoniás keringési collapsus (ha a 
systolés vérnyomás érték 100 Hgmm alatt van). 

Alacsony töltőnyomással járó akut szívinfarctus. 
lsosorbiddinitrát vagy más szerves nitráttal szembe
ni túlérzékenység. 

Nagyon alacsony vérnyomású egyéneknél, va
lamint a terhesség első trimesterében és szoptatás 
alatt csak az előny/kockázat gondos mérlegelésével 
alkalmazható. 

Állatkísérletek magzatkárosító hatást nem mutat
tak ki. 
e Adagolás 

1 porlasztott adag (= 0,09 ml oldat) 1,25 mg 
isosorbiddinitrátot tartalmaz. 

Angina pectorisos roham kezdetén, vagy köz
vetlenGI olyan terhelés előtt, amely a tapasztalatok 
szerint anginás rohamot vált ki, a terhelés mértéké
nek és az egyéni érzékenységnek megfelelően 1-3 
adagnyi Iso Mack Spray-t kell a szájüregbe perme
tezni, fél perces időközönként, visszatartott légzés 
mellett. 

A permetet nem szabad belélegezni. 
e Alkalmazás 

A védősapka levétele után, mivel a flakon hajtó
gázt nem tartalmaz az első alkalmazáskor, valamint 
ha hosszabb ideig (több napig) nem használták a 
készítményt, a szelepet többször erőteljesen le kell 
nyomni, hogy egységes, finom permet keletkezzék. 
Ismételt alkalmazásnál a sZelep további többszöri 
lenyomására nincsen szükség. 

Használat közben a fiakont függőlegesen kell 
tartani. 

A szórófejre gyakorolt nyomással alkalmanként 
1,25 mg isosorbiddinitrát kerül a szájüregbe, ahol 
az alkoholos oldószer miatt enyhe égó érzés jelent
kezik. Használat után a védősapkát vissza kell he
lyezni a flakonra. 
e Mellékhatás 

Fejfájás, szédülés, émelygés, átmeneti arckipi
rosodás (flush) fordulhatnak eló, melyek általában 
méhány nap múlva megszúnnek. 
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KOlönösen a gyógykezelés elején vérnyomás
csökkenés és pulzusszámnövekedés léphet fel. 

Ritka esetben, túladagolás következményeként 
ortostatikus keringésszabályozási zavar, reflex
tachycardia, ezzel összefüggésben egyéb szubjek
tív panaszok: gyengeség, szédülés, rossz közérzet 
jelentkezhetnek. Kb. 20 mg/kg feletti adag eselén 
methaemoglobin képződés lehetséges. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentő készítményekkel; 
-más értágító (vasodilatator) szerekkel.; 
- Ca-antagonistákkal; 
- triciklikus antidepresszánsokkal, mert a vér-

nyomáscsökkentő hatás fokozódhat. 
e Figyelmeztetés 

A készítményt nem szabad be!élegezni. 
A kezelés során ügyelni kell arra, hogy a vérnyo

más semmi esetre se süllyedjen 90/60 Hgmm alá. 
Az alkalmazott adag növelése és /vagy a készít

mény nagyon gyakori alkalmazása az antianginás 
hatás csökkenéséhez, esetleg megszúnéséhez ve
zethet. 

A megadott adag jelentős túllépése a beteg szá
mára veszélyes lehet. 

Enyhe túladagolás esetén a fekvő helyzetben lé~ 
vő beteg lábainak passzív mozgatása fokozza a vé
nás visszaáramlás!. 

Erősebb keringési reakcióknál a keringés tüneti 
kezelése, oxigén adása, esetleg szívglikozidok adá
sa válhat szükségessé. 

Shock eselén noradrenalin, illetve angiotenzin, 
dopamin vagy dobutamin infúzió alkalmazandó. 

Methaemoglobin anaemiában vércsere, illetve 
enyhébb esetekben 10--20 ml 1 %-os metilénkék ol
dat ismételt iv. adása szOkséges. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt 
tilos szeszesitalt fogyasztani! Alkalmazása a jár
művezetőképességet és a baleseti veszéllyel járó 
munka végzését befolyásolhatja, ezért egyénileg 
kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen 
mennyisége és mely adagolási módon történő alkal
mazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti 
veszéllyel járó munkát végezni. 

Eltartás: 25 "'C alatt. 
o Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1490 

Az isosorbid dinitrát szerves nitrát származék, 
a többi nitrátéhoz hasonló haemodynamikai hatást 
fejt ki. 

A vénák simaizomzatának elernyesztésével 
vasodilatációt okoz, ezáltal aszívelőterhelése csök-
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ken és bizonyos mértékig az utáterhelés is mérsék
lódik. A szív falfeszülésének csökkenése a szív
izomzat oxigén-szükségletének mérséklődését 
eredményezi. Tartós kezelés eselén az epicardiális 
koszorúértágulat jelentős mértékú. Antianginás ha
tása a rohamok gyakoriságának csökkenésében ·és 
a terhelhetőség, munkabíró-képesség növekedésé
ben mutatkozik meg. 

A me!lkas bőrére permetezett és megszáradt 
vékony filmrétegból a hatóanyag a szervezetbe szí
vódik, hatásos mononitráttá metabolizálódik és kifej
ti hosszan tartó cardioprotectiv hatását. 

A kiválasztás főleg a veséken át történik. 
e Hatóanyag 

2.417 g lsosorbidum dinitricum 25 g /=25 fnl/ al
koholos oldatban. 
e Javallat 

Angina pectoris tartós kezelése és az anginás 
roham kialakulásának megelőzése infarctus utáni ál
lapotokban is. 
e Ellenjavallat 

Shock, hypotonia, hypotoniás keringési collap
sus (ha a systolés vérnyomás érték 100 Hgmm alatt 
van). 

Alacsony töltőnyomással járó akut szívinfarctus. 
lsosorbiddinitrát vagy más szerves nitráttal szembe
ni túlérzékenység. 

A terhesség első trimesterében és szapiatás 
alatt kizárólag az elöny/kockázat gondos mérlegelé
se után adható. Állatkísérletek magzatkárosító ha
tást nem mutattak ki. 
e Adagolás 

1 porlasztott adag (0,31 ml oldat) 30 mg isosor
biddinitrátol tartalmaz. 

Átlagos napi adagja: 1-2 porlasztás a bőrre reg
gel, mosakodás után és ha szükséges este, lefek
vés előtt. 

Nitrát kezelésben első alkalommal részesülő be
tegeknél az alkalmazandó dózis egyénre szabott 
beállítása szükséges. 

Az ajánlott séma a következ6: a porlasztásnyi 
permet naponta 3 napon át. Ha szükséges 2-szer 1 
porlasztás/nap 3 napon át, a továbbiakban pedig 2-
szer 2 porfasztás naponta az orvos által meghatáro
zandó időtartamon keresztül. 

Alkalmazás 
A védősapka levétele után, mivel a flakon hajtó

gázt nem tartalmaz, az első alkalmazáskor, valamint 
ha hosszabb ideig (több napig) nem használták a 
készítményt, a szelepet többször erőteljesen le kell 
nyomni, hogy finom permet keletkezzék. Ismételt al
kalmazásnál a szelep többszöri lenyomására nincs 
szükség. 

Használat közben a tartályt függölegesen kell 
tartani a mellkashoz nem túlságosan ·közeL kb 20 
cm-re. 

Az egyenletes eloszlás érdekében a szelepet 
megszakítás nélkül kelllenyomni, és a közvetlenül a 

mellkasra fújt permetet ujjheggyel enyhén a bőrbe 
kell dörzsölni. 

A kezelt bór befedése fólíával, tapasszal vagy 
hasonlóval nem szükséges. Megszáradás után (4-5 
perc) a ruházat foltképződés nélkül vísszavehetó, il
letve ha szükséges a spray-vel kezelt bórfelület 20 
perc múlva !emösható. 

A készítmény. használata után a védősapkát vis
sza kell helyezni a flakonra és a kezet alaposan meg 
kell mosni. 

A kezelési bőrterület váltogatása hosszan tartó 
kezelés esetén sem szükséges. 
e Mellékhatás 

A kezelt bórfelületen a készítmény alkoholtartal
ma miatt enyhe bőrégés jelentkezhet. 

Fejfájás, szédülés, émelygés, átmeneti arckipi
rosodás (flush), mely tünetek általában néhány nap 
múlva megszúnnek. 

Különösen a gyógykezelés elején vérnyomás
csökkenés és pulzusszám növekedés. 

Ritka esetben, túladagolás következményeként 
ortostatikus keringésszabályozási zavar, reflex 
tachycardia és ezzel összefüggésben egyéb szub
jektív panaszok: gyengeség, szédülés, bizonytalan
ságérzés, rossz közérzet 

20 mg/kg-nál magasabb adag eselén 
methaemoglobin képződés lehetséges. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentő készítményekkel; 
-más értágító (vasodilatátor) szerekkel; 
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- Ca-antagonistákkal; 
- triciklikus antidepresszánsokkaL {mert a vér-

nyomáscsökkentő hatás fokozódhat). 
• Figyelmeztetés 

A kezelés során ügyelni kell arra, hogy a vérnyo
más semmilyen körűlmények között ne süllyedjen 
90/60 Hgmm alá. 

Az alkalmazott adag növelése és/vagy a készít
mény nagyon gyakori alkalmazása az antianginás 
hatás csökkenéséhez, esetleg megszúnéséhez ve
zethet. 

A megadott adag jelentős túllépése a beteg szá
mára veszélyes lehet. 

Túladagolás esetén a fekvőhelyzetben Iévá be
teg alsó végtagjainak passzív mozgatása fokozza a 
vénás visszaáramlás!. 

Súlyos keringési zavar kialakulásakor tüneti ke
zelésre van szükség, mellyel a keringés és az oxig
enizáció javulása érhető el. 

Shock esetén noradrenalin, ill. angiotenzin, 
dopamin vagy dobutamin infúziók alkalmazandók. 

Methaemoglobinaemia eselén vércsere, illetve 
enyhébb esetekben 10-20 ml 1 %-os metilénkék ol
dat ismételt iv. adása szükséges. 

Nem az előírt módon történő alkalmazás esetén 
más nitrátokkal szemben kereszttolerancia alakul
hat ki. 

Alkoholtartalma miatt a készítmény irritálja a 
nyálkahártyákat, ezért vigyázni kell, hogy a szembe 
ne kerüljön. 

Alkalmazásának illetve hatásának időtartama 

alatt tilosszeszes italt fogyasztani. 
Alkalmazása a járművezetőképességet és a bal

eseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhat
ja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógy
szer milyen mennyisége és mely adagolási módon 
történó alkalmazása mellett lehet járművet vezetni, 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Eltartás: 25 oc alatt . 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1489 

ISODEX infúzió (500 ml); 
(6 x 100 rnl) 

HUMAN 

Steril, pyrogenmenles, elektrolitmentes, izotóni
ás cukoroldat 
• Hatóanyag 
Glucosum anhydricum 50,0 g 278 mmol/1 
Aqua dest.pro inj. ad 1000,0 ml 
Ozmolarítás: 278 müsm/1 
Energiatartalom: 785 kJ/1 (190 kcal/l) 
pH: 3,5~6,0 
e Javallat 

Súlyos hypertoniás dehydratio (hyperna
traemiás vízhiányos exsiccosis) esetén az infúziós 
terápia bevezetése, parénterális táplálás eselén a 
szénhidrátszükséglet egy. részének fedezése. 
Elektrolitoldatok hígítására és kompatibilis gyágy
szerek számára vivőoldat 
e Ellenjavallat 

Hypotoniás hyperhydratio (vízmérgezés), hypo
toniás dehydratio (nátriumhiányos exsiccosis). sú
lyos metabolikus zavarok (lactacidosis). 
e Adagolás 

lv. cseppinfúzióban. A teljes adag és az iniundá
tás sebessége a beteg klinikai állapotától függ. 

Felnőtteknek: általában naponta SOD-1000 ml, 
60-80 csepp/perc infundá.lási sebességgel (legfel
jebb 100~ 120 csepp/perc); a beadott mennyiség ne 
haladja meg az 5 ml/ttkg/óra (0, 25 g glukóZ/ttkg/óra) 
értéket. 

Maximális adag: 1,5 g glukóz/ttkg/nap, azaz leg
feljebb 2000 ml/nap. 

Csecsemóknek és gyermekeknek: kortól és 
szükséglettól függóen 10--40 ml/ttkg/nap adható. A 
beadás üteme glukózra vonatkoztatva ne haladja 
meg a 0,5 g/ttkg/óra sebességet. 
• Mel!ékhatás 

A beteg klinikai állapotának megfelelő adagolás 
és ellenőrzés mellett nincs. 
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e Gyógyszerkölcsönhatás 
A gyártó adatot nem közölt 

e Figyelmeztetés 
Kizárólag intravénásan alkalmazható, paravé

nás beadás lokális szövetkárosodást okozhat. 
Az oldat elektrolitmentes, így a rehydratá!t álla

pot elérése után csak a megfelelő elektrolitok hoz
záadásával szabad folytatni a kezelé,st. · .. · .. ,. 

Alkalmazása előtt az esetJeges metabdikus aci
dosist korrigáln i kell. 

Cardiális decompensatio, tüdóoedema, oliguria 
és anuria eselén fokozott óvatosság indokolt. 

Az infúzió adása közben a vércukorszintet és a 
szérum ionogrammot ellenőrizni kell. Nagyobb 
glukózadag növeli a szervezet kálium- és foszfor
igényét, ezért ennek pótlásáról szükség szerint gon
doskodni kel!. 

Elektrolittartalmú infúziós oldatokkal megfelelő 
arányban elegyítve különbözö töménységű oldatok 
készítésére alkalmas. Más gyógyszer az oldalba 
csak olyan esetben tehető, ha a gyógyszer alkalma
zási előírása 5%-os glukóz-oldattal való hígítás! ja
vasol. 

Elektrolitkoncentrátummal vagy kompatibilis 
gyógyszerrel történő elegyítéskor figyelemmel kell 
lenni a pH és izotónia változására. 

Nem elegyíthető és ugyanazon szereléken át 
nem intundálható vérkészítményekkel, mivel a kon
zervvér és az elektrolitmentes cukoroldat elegyedé
sekor a globulinok kicsapódnak, a vörösvértestek 
spontán aggregálódnak. 

Kizárólag tiszta oldat használható, a megbontott 
infúziós oldatot félretenni és késöbb felhasználni ti
los! 

Eltartás: Hűvös helyen. 
co Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3503 

e Hatóanyag 
12;5 mg, illetve 25 mg donidinium chioratum (10 

ml) üvegenként 
e Javallat 

A glaucoma egyes formái, kOlönösen a 
myoticumokat nehezen tűrő betegeknek. 
e Ellenjavallat 

Előrehaladt glaucoma. 
• Adagolás 

A beteg szembe 1 cseppet csepegtelni napon-



ta 3--4-szer. Mindig a kevesebb hatóanyagat tartal
mazó oldattal kell a kezelést kezdeni, a nagyobb 
koncentrációjú oldat megfelelő általános állapot, 
stabil vérnyomás mellett adható. 
e Mellékhatás 

A szem átmeneti vörösödését, hosszantartó al
kalmazása esetén vérnyomáscsökkenést. bágyadt
ságat és szájszárazságot okozhat. Ezek a tünetek 
gyakran a kezelés megkezdésekor a legerósebbek 
és a kezelés folyamán megszúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- nyugtató-, valamint altatószerekkel, vérnyo

máscsökkentókkel, triciklikus antidepresszánsokkal 
{hatásnövekedés). 
e Figyelmeztetés 

A nem kívánatos vérnyomáscsökkenés lehető
sége miatt - különösen hypotoniásoknak és érrend
szeri megbetegedésekben szenvedóknek ~ csak a 
vérnyomás ellenőrzése mellett alkalmazható. Ma
gas vérnyomásúaknak szükségessé válhat az egyi
dejűleg rendelt vérnyomáscsökkentő gyógyszer 
adagjának mérséklése. Az általános keringési és ér
rendszeri hatás miatt a szembelnyomás mérése 
mellett kü!ön gondot kell fordítani a látótér vizsgála
tára. 

Alkalmazása látászavart okozhat Qárművezetés, 
baleseti veszéllyel járó munka!). 

Eltartás: 25 °C alatt. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• TOrzskOnyvim szám: K - 1055 (lA mg); 

K- 1054 (1/8 mg) 

ISOHES (HES 20Óio;s)6% infúzió·········· 
l · · (250 rnl; SOO'rnl) '~· ••.. ' . · ·. 
l .. ·. .. . .•. • ••••• ···:.<::' ... 

LAEV()SAN. ..;.·:. ·•·•· ,"T(:;kód:~OS~,<_O?. 

Az ISOHES (HES 200/0.5) 6% infúzió kolloidális 
plazma- pótlószer, mely 6% hidroxietil-keményítőt 
tartalmaz izotóniás nátrium-klorid oldatban. 

A hidroxietil-keményítő, ~ amely glikogénhez 
hasonló poliszaccharid, - exogén, mesterséges 
kolloid. 

Az ISOHES {HES 200/0.5) 6% infúzió izokol
loidozmotikus -, esetleg enyhén hiperkolloidoz
motikus nyomású oldat, mely beadásakor az 
infundált mennyiség 100%-ának, vagy valamivel 
több mlnt 100%-ának megfelelő plazmatérfogat
növekedést Idéz elő. 

A kolloidozmotikus nyomás {COP) és a centrális 
vénás nyomás (CVP) az érpályába bejuttatott 
mennyiségtól függóen növekszik; alacs.onyabb kiin
dulási értékek esetén az emelkedé~ a normál tarto
mányon belül marad. 

Eliminációja- lebontása és kiválasztása a vesén 
keresztül történik. Eliminációs felezési ideje kétsza-

kaszos mactellben az a fázisra vonatkozóan 6,4 óra; 
a !3-fázisra vonatkozóan pedig 65,1 óra. 

Rövid távú volumenhatása {kb. 3 óra) jól szabá
lyozható, ugyanakkor rheológiai tulajdonságai is 
kedvezőek {csökkenti a vér viszkozitását és a 
haematocrit értéket, normalizálja a thrombocyták fo
kozott aggregatios hajlamát}, így alkalmas mind a 
rövid távú, mind· a középtávú volumenpótlásra, ill. 
haemodi!utio céljára is. 

Nem befolyásolja a vércsoport-meghatározást 
A hídroxietil-keményítő {HES) - a többi 

plazmapótlószerrel összehasonlítva- ~övid ideig tá
rolódik a szövetekben (nagymértékben a reticulo
endothelialis rendszerben [RES]). 

Bár izolált retentiós vacuolumok a RES sejtek
ben a hidroxietil-keményítö (HES} infúziót követően 
több hónapig kimutathatók, semmi jel nem utal a 
RES funkció károsodására. 

Az !SOH ES {HES 200/0.5) 6% infúzió folyamatos 
használata nem rontja a vesemUködést. 
e Hatóanyag 
Hydroxyaethylamylum {HES 200/0,5) 60,0 g 
{átlagos molekulatömeg = 200.000) 
{moláris szubsztitució Ms =·0.,5) 
Natrium chioratum 9,0 g 
Aqua dest.pro inj. ad 1000,0 ml 
Elektrolit mmol/1 
Na+ 154 
Cl· 154 
Ozmolarítás: kb. 300 mOsm/1 
Kolloidozmotikus nyomás (COP): kb. 28Hgmm {kb. 
38 mbar) 
pH=4.0-7.0 
e Javallat 

Az erek feltöltése hypovolaemia esetén; égések
kel, sérülésekkel. műtétekkel kapcsolatos hypo
volaemiás shock profilaxisa és terápiája; haemodi
lutio pl. isovolaemiás haemodilutio. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység hidroxietil-keményítóvel szem
ben, hypervolaemia, hyperhydratios állapot, súlyos 
pangásos szívelégte!enség, oliguriával- vagy 
anuriával járó vesee!égtelenség, súlyos haemor
rhagiás diathesis. 

Különös óvatossággal kell eljárni tüdóoedema, 
pangásos szlvelégtelenség, csökkent vesefunkció, 
krónikus májbetegség, haemorrhagiás diathesis, 
vagy az extracelluláris terek beszúkülésével járó 
dehydratio esetén. A felsorolt állapotokban előze
tes folyadékpótlást kell végezni (krisztalloid oldat
tal). 

Fokozott óvatosság szükséges fibrinogénhiány 
esetén is. 

Eddig nincs tapasztalat a 10 éven aluli gyerme
keken történő alkalmazásra. 
• Adagolás 

Kizárólag iv. lassú cseppinfúzióban. 
Az első 10-20 ml infúziőt lassan, a beteg 
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gondos megfigyelése mellett kell infundálni, mi
vel a túlérzékenységi reakciók nem zárhatók ki 
teljesen. 

A napi adagot és az infundálás sebességét a 
vérvesztés mértékének, ill. a haematocrit értéknek 
megfelelöen.kell beállítani. 

Haemodi!utio céljára a több napig tartó kezeléS 
az elfogadott. 

Volumenpótlás céljára az átlagos napi adag 
250--1000 ml. 

A 20 ml/ttkg/nap mennyiséget csak kivételes 
esetekben szabad túllépni. 

Haemodi!utio céljára a szokásos napi adag 500 
ml több egymást követő napon át. 

Az 5 literes összmennyiséget csak kivételes 
esetekben szabad túllépni, amikor az adag eloszt
ható az akár 4 hétig tartó kezelés során. 

Az infundálás sebessége - sürgősségi eseteket 
kivéve ~ ne haladja meg az 500 ml lSOHES (HES 
200/0.5) 6% infúzió/30 perces értéket. 
• Mellékhatás 

. Hídroxietil-keményítő által kiváltott túlérzékeny
ségi reakció előfordulhat (gyakorisága- a beadott 
infúziós egységekre vonatkoztatva- kb. 0.085%). 

Leggyakrabban hányás, testh6mérséklet-emel
kedés, hidegrázás, viszketés, csalánkiütés formájá
ban jelentkezik. 

A submaxilláris nyirokcsomók- és a parotis duz
zanata, enyhe, influenza-szerű tünetek mint pl. fejfá
jás, izomfájdalom, valamint az alsó végtagok perifé
riás oedemája szintén előfordulhat. 

Shockkal, életveszélyes tünetekkel {végül akár 
keringés- és légzésmegállássa!) járó súlyos túlérzé
kenységi reakciók rendkívül ritkán fordulnak elő 

(gyakoriságuk - a beadott infúziós egységekre vo
natkoztatva- 0.006%). 

Túlérzékenységre utaló tünetek esetén az infúzi
ót azonnaile kell állítani és egyidejűleg meg kell ten
nl a szokásos sürgősségi intézkedéseket {lásd Fi
gyelmeztetés!). 

Az infúzió alkalmazása közben, ill. nagy adagú, 
tartós haemodilutiós terápia befejezését követően 
múló, átmeneti viszketés előfordulhat. 

A szérum amiláz-szint szignifikánsan növekszik 
az infúzió beadása után, és ez az érték csak kb. 3-5 
nap múlva normalizálódiK. Diagnosztikus, vagy terá
piás intézkedések nem szükségesek. 

Nagyobb adag infúzió alkalmazásakor fokozott 
vérzékenység] hajlam {felhfgulás, amely a ható
anyag specifikus hatása) léphet fel {a javasolt maxi
mális adagnál nagyobb adagot csak kivételes eset
ben szabad alkalmazni). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ha a HES infúzió! más infúziós oldattal, infúzió
koncentrátummal, injekciós célra készOlt oldatokkal 
és porokkal, különösen injekciós célra készült liofili
zált porokkal szükséges keverni, a kompatibilitást 
(keverhetöséget) vizuálisan ellenőrizni kell. Nem lát-
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ható kémiai-, vagy terápiás inkompatibilitás azon
ban ennek ellenére előfordulhat. 

Egyidejű adagolás esetén a HES fokozhatja az 
aminoglikozid-antibioticumok nephrotoxicitását, 
ezért együttadásuk kerülendő. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás idején történő alkal
mazására vonatkozóan nincs tapasztalat, így ezen 
esetekben használatára csak a várhat6B1ónyök és 
a kockázat gondos mérlegelését követően kerül
het sor. 

Sürgósségi intézkedések túlérzékenységi reak-
ciókeselén 

Az infúzió adását azonnal le kell állítani. 
l. Bőrreakciók: 
- antihisztamin adagolás 
ll. Tachycardia, vérnyomáscsökkenés, émelygés, 

hányás: 
- antihisztamin és kortikoszteroid pl. 100 mg 

Prednisolon iv. adagolás 
lll. Shock, bronchospasmus 
IV. Szív- és/vagy légzésmegállás 
lll. és IV.: 
- 1. 0.05-0.1 mg adrenalin lassan, iv. 
-2. kortikoszteroid, pl. 1000 mg Prednisolon iv. 
-3. volumen pótlás, pl. 5%-os humán al Guminnal 
- 4. oxigén adása, ill. a szokásos újjáélesztési el-

járások alkalmazása. 
Nagy adagok alkalmazása esetén, ill. gyors 

infundáláskor ügyelni kell arra, hogy a keringés ne 
legyen túlterhelve. 

A terápia során gondoskodni kell megfelelő fo
lyadékbevitelról. 

A folyadék-háztartás, valamint a szérum elek
trolitszintjének (különösen nátrium, kálium, klorid) el
lenőrzése szükséges. 

Shockos állapotban ~ főleg víz- és elek
trolitvesztés által okozott shock esetén {súlyos há
nyás, hasmenés, égések)- a kezdeti ISO HES (HES 
200/0.5) 6% infúzió terápiát követően elektrolit-ol
datlaltörténő kezelés szükséges. 

Az infúzió nagyobb adagjai a dilutiós hatás kö
vetkeztében a haematocrit érték-, a haemoglobin
és plazma protein kancentráció csökkenését okoz
zák. 1 O g/100 ml alatti haemoglobin és különösen a 
27 alatti haematocrit érték kritikusnak tekinthető. Al
bumin adása indokolt, ha az összprotein érték .s:: 5 
g/100 ml. 

A keringó vérmennyiség 20-25%-ának elveszté
se epetén vörösvérsejtek adása feltétlenül szüksé
ges. 

Az infúzió hatására egyes klinikai-laboratóriumi 
paraméterek megváltozhatnak (glukóz, protein, We, 
biuret, zslrsavak, koleszterin, szorbit-dehidrogenáz, 
a vizelet fajsúlya). 

Csak sértetlen palackban levő tiszta vagy eset
leg enyhén opaleszkáló, színtelen vagy legfeljebb 
világossárga oldat használható. 
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A megbontott infúziós oldatot félretenni és ké
sőbb felhasználni nem szabad! Csak a csomago
lásan feltüntetett lejárati időn belül szabad alkal
mazni_ 

Eltartás: szabahőmérsékleten 25 oc alatt. 
• Megjegyzés: Or 
• Törzskönyvi szám: K- 2150 (250 ml infúzió) 

K- 2151 (500 ml infúzió) 

ISOKET 0.1% oldat infúzióhoz 
(10 x 10 ml; 1 x 50 ml; 1 x 100 ml) 

SCHWARZPHARMA ATC'kód:·CO.W AOS 

Az isosorbid dinitrát elsődleges hatása a sima
izomzat elernyesztése, főként a vénás rendszerben 
hoz létre vasodilatációt Ezáltal csökken a szív elő
terhelése (preload) kevésbé kifejezetten az utáter
helés (afterload). 

A szív falfeszülésének csökkenése a myocardi
um oxigén igényének mérséklódését eredményezi. 
Az ív. infundált isosorbiddinitrát felezési ideje kb. 10 
perc, a hatékony metabolitok felezési ideje 1,5--2 
óra, ill. 4-6 óra. 
• Hatóanyag 

lsosorbidum dinitricum 1 mg/ml; 
10 mg ísosorbídum dinitricum 10ml-es ampul

lánként: 50 mg isosorbidum dinitricum (50 ml) üve
genként; 

100 mg isosorbidum dinitricum (100 ml) üvegen
ként steril izotóniás nátriumklorid oldatokban. 
e Javallat 

Acut szívizominfarctus balszívfélelégtelenség
gel, bármely eredetű acut balszívfélelégtelenség, 
súlyos angina pectoris, instabil angina pectoris, 
praeinfarctus syndroma, fenyegető szlvizomin
farctus. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag vagy más szerves nitráttal szem
beni túlérzékenység; akut keringési elégtelen
ség (keringési collapsus), kifejezett hypotonia 
(systoles vérnyomás< 90 Hgmm); hypertrophias 
obstructiv cardiomyopathia, cardiogen shock, 
amennyiben intraaortás ellenpulzáció vagy pozi
tív inotróp gyógyszerek nem biztosítanak ele
gendően magas balkamrai végdiastolés nyo
mást; alacsony töltőnyomással járó akut szívin
farctus; intracraniális nyomásfokozódás; zárt zu
g ú glaucoma; súlyos anaemia; artériás hypox
aemia; constriclív pericarditis, pericardialis tam
ponad. 

Aorta és mitralstenosis. 
Primer tüdőbetegségek (emphysema), krónikus 

obstruktív iégúti megbetegedések. 
Terhesség és szoptatás alatt csak a haszon/ár-

talom szigorú mérlegelése után alkalmazható. · 
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e Adagolás 
Kizárólag hígítva tartós iv. cseppinfúzióban, au

tomata infúziós pumpával állandó szív és keringés 
ellenőrzés mellett kórházi fekvőbetegeknek adható. 
Az adagolás egyéni megltélést igényel, a klinikai 
haemodinamikai vizsgálati értékekhez kell igazltani. 
A kezelést alacsonyabb dózisSal kell kezdeni és las
san a szükséges adagra emelni. A kezdő dózis ál
talában 1-2 mg/óra egyedi adagolással folytatva. 
Ajánlott dózistartomány 2-7 mg/óra. Maximális dó
zis általában 8-10 mg/óra. Szlvelégte!enség esetén 
magasabb adag is szükségessé vál~at. Egyedi 
esetekben 10 mg/óra adagig emelhető, nagyon rit
kán 50 mg/óra mint felső határ. 

Átlagos adag kb. 7,5 mg/óra. 
A hígítás a klinikai használatban lévő infúziós ol

dalokkal, (izotóniás nátrium-klorid, 5--30%-os glu
kóz, Ainger oldatok) történhet. Ajánlott koncentráci
ók 50 ml Isoket oldat vagy 5 ampulla á 10 ml500 ml
re hígítva 100 pg/ml {0,01%) isosorbid dinitrát konc. 
infúziót ad. Ha a folyadék csökkentése kívánatos, 
koncentráltabb oldat: 100 m! Isoket oldat vagy 
10 db 10 ml-es ampulla 500 ml-re hfgltva 200 
)lg/ml (0,02%) isosorbid-dinitrát koncentrációjú 
oldatot ad. 

Az Isoket oldatot közvetlenül a felnyitás után kell 
a megfelelő infúziós oldatba vinni aszeptikus körül
mények között. Előzőleg az Isoket oldat térfogatá
nak megfelelő folyadékmennyiség eltávolítandó az 
infúziósüveg ból. 

Adagolási táblázat 
1 szer 50 ml vagy 5 amp. 1-szer 100 ml 
10ml-es ISDN 
Isoket oldat 0,1% vagy 2-szer 50 ml 

Isoket oldat O, 1% 
500 ml-re hígítva 

500 ml-re hígítva 
100 !1g/ml=(1 mg/10 ml) 200 !JQ/ml= 

(2 mg/101ml} 

Infúzió sebesség Infúzió sebesség 
ml/óra csepp/perc mg/óra mVóra csepp/perc 

10 3-4 1 5 1-2 

20 7 2 10 3 
30 10 3 15 5 
40 13 4 20 7 
50 17 5 25 8 
60 20 6 30 10 
70 23 7 35 12 
80 27 8 40 13 
90 30 9 45 15 
100 33 10 5D 17 
1 ml 20 cseppnek felel meg. 
. 

e Mellékhatás 
Esetenként, a kezelés kezdetén, vagy dózis

emeléskor vérnyomásesés és/vagy orthostetikus 
hypotonia, reflektorikus tachycardia, szédülés, 

gyengeségérzettel: a kezelés kezdetén "nitrát" fejfá
jás. Ritkán collapsus, bradycardia, syncope erős 
vérnyomásesés, mely az angina pectoris súlyosba
dásához vezethet, egyes esetekben dermatitis exfo
llativa. 
• Gyógysz.erkölcsönhatás 

Más értágítók, vérnyomáscsökkentők, 13-bloc~ 

kolók, kalcium-a·ntagonisták, triciklikus antide
pressánsok, neurolepticumok egyidejű adása, vala
mint az alkohol erősítheti az Isoket oldat vérnyomás
csökkentő hatását. 

A disopyramid és a noradrenalin hatását csök
kenthetik. Dihidroergotamin egyidejű adagolása 
esetén emelheti ennek vérszintjét és vérnyomás
emelő hatását növelheti. 
• Figyelmeztetés 

Csak hígítva alkalmazható natrium-klorid vagy 
glukóz oldatban, valamint Ainger oldatban. 

Akut szívizominfarctus esetén csak szigorú orvo
si ellenőrzés mellett adható, nehogy a systolés vér
nyomás 90 Hgmm alá csökkenjen. Akut szívizomin
farctusnál alacsony töltönyomás eselén a készít
mény csak óvatosan adható. 

Ellenőrizendő paraméterek: systolés vérnyomás 
(100 Hgmm alá ne essen), EKG, szívfrekvencia, vi
zeletmennyiség. 

A klinikai kép, haemodynamikai eredmények és 
az EKG szerint a kezelés 3 napig vagy tovább is 
folytatható. 

Isoket O, 1% oldat infúzióhoz kompatibilis fizioló
giás natrium-klorid, 5--30% glukóz, Ainger oldat. Ha 
az Isoket oldatban esetleges hatóanyag kiválás, ki
kristályosodás tapasztalható, az oldat nem használ
ható feL lnfúziós szerelékek alkalmazására bevált a 
polietilén, polipropilén, politetra fiuoraetilén anyagok 
alkalmazása, a polivinilklorid és poliuretán szerelék 
alkalmazása hatóanyag adszorpcióval jár. Az oldat 
steril, de nem konzervált, ezért az üveget záró 
gumidugót csak egyszer szabad átszúrni. Az oldat 
maradékát el kell dobni. 

Túladagolás tünetei: fejfájás és orthostaticus re
gulációzavarral, illetve tachycardiával járó hypoto
nia. 

Igen magas dózis{> 20 mg/kg) eselén számol
ni kell methaemoglobin-képzéssel, valamint cyano
sis, illetve tachypnoe megjelenésével is. 

A hatóanyagnak speciális antidoturna nincs, Igy 
súlyos esetekben a mérgezés kezelésének általá
nos irányelvei alkalmazandók. 

Egyszerűbb esetben a hypotoniás tünetek a víz
szintes helyzetben lévő beteg lábainak megemelé
sével megszúnnek. Súlyos hypotonJában volumen
pótlásra, kivételes esetekben sympathomimeticu
mok alkalmazására kerülhet sor. 

A methaemoglobinaemia- amennyiben szüksé
ges - redox anyagokkal kezelendő (pl. toluidinkék 
2-4 mg/ttkg iv., methilénkék 1%-os oldat iv. 50 ml-ig, 
C-vitamin 1 g per os vagy iv.) 
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Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 233 3 ( 1 o ml); K - 2 334 
(50 ml); K- 2335 (100 ml) 

iSÖ.LANID .injekció (5 x 2 ml) . •. ·• 

ISOLANID tabletta (40x)>c •·~· 

RICHTER . . 

A myocardium membrán Na-K-ATP-áz szelek
tív inhibitoraként pozitív inatrop hatású, így fokoz
za a myocardium összehúzódásának erejét, a 
kamrák S':'Stole idején történő kiürülését, csökken
ti a végdiastolés nyomást, valamint a dilatált szív 
méretét. 

A sinus-, az AV-csomón kifejtett vagamimetikus 
hatása révén ill. a nodális rostok conductivitásának 
lassitása által {AH Idő megnyúlása) negatív chrono
ilL d romotrap hatást fejt ki. 

Fokozza a heterotrop ingerképzési, a szívlzom 
ingerlékenységét,_ valamint annak oxigénigényét 
Nagy dózisban a sympatikus idegrendszert is akti
válja, ennek toxikus hatásaiban lehet szerepe. 
e Hatóanyag 

0,4 mg deslanosidum (2 ml) ampullán ként: 0,25 
mg deslanosidum tablettánként. 
e Javallat 

Szívelégtelenségben iv. adagolva gyors kom
penzálásra és a kompenzált állapot fenntartására. 
Paroxysmalis supraventricularis tachycardia, gyors 
kamrai ritmussal kísért pitvarfibril!atio, pitvari fiutter 
kezelése. Kevésbé hatásos rheumás lázhoz, légzé
si insufficientiához, akut myocardialis infarctushoz 
társult szívelégtelenségben és congestiv cardiomy
opathiában. 
e Ellenjavallat 

Bármelyik digitálisz készítmény által kiváltott to
xikus hatások megjelenése, kamrafibrilláció és kam
rai tachycardia, súlyos bradycardia. 
e Adagolás 

Az adag egyéni beállítisa szükséges. Átlagos 
adagolás felnőtteknek: 

A dlgltaHzálás üteme 
Kezelés gyors közepesen gyors lassú fenntartó 
napja ív. orális ív. orális orális 

mg/nap mg/nap mg/nap mg/nap mg/nap 

1. 1,2 2,0 1.0 2,00 1,25 
2. 0,6 1,5 0.6 1.50 1,25 
3. 0,6 1.5 0,5 1,25 1,25 
4. 0,5 1,25 1,25 
5. 0,5 1,25 1,25 
6. 1,25 
7. 
8. naptól folyamatosan 1,0 



A napi adagot 2-3 részletben célszerű be
venni. 

Gyermekeknek a teljes digitalizáló adag 14 éves 
korig: 

gyors digitafizáláskor: 24 óra alatt 0,02-0,06 
mg/ttkg. (O, 1-0,3 ml) 3 részre elosztva naponta iv: 
vagy im. 

Lassú digitalizáfáskor: (3-6 nap alatt) 
0,02-0,04 mg/ttkg (0,1-0,2 ml) naponta iv. 3 
adagra elosztva. 

Fenntartó adag 
6 éves korig: %-Y2 csepp/ttkg naponta 2-3 

adagra elosztva, 
7-14 éves korig:%-% csepp/ttkg naponta 2-3 

adagra elosztva vagy 1-2 tabi. naponta. 
e Mellékhatás 

Etvágytalanság, hányinger, diarrhoea, fáradt
ság, idegrendszeri tünetek (pl. fejfájás, homályos lá
tás, szédülés, desorientatio) és bradycardia. Túl
adagolása, ill. kumulációra utaló cardialis hatások: 
ectopiás ritmus, pitvari, kamrai arrhythmia (extrasys
tole gyakran bigeminia formájában). Mu!tifocalis 
kamrai ectopiás ritmus, kamrai tachycardia, paro
xysmalis pitvari tachycardia AV-black-kal, AV
vezetési zavarok. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
-kalcium inj.-val {a digitálisz toxicitása fokozód

hat). 
óvatosan adható: 
- kinidionel (fokozhatja a digitálisz arrhyth

mogén hatását); 
- psychofarmakonokkal (!ítium-tartalmúakkal is); 
- sympathomimeticumokkal (szívritmuszavarok 

jelentkezhetnek); 
- diureticumokkal, amfotericinnel, kortikoszteroi

dokkal (hypokalaemiát okozó hatásuk miatt a digitá
lisz hatás erősödhet). 
e Figyelmeztetés 

Óvatosan kell adni olyan betegnek, akiket mel
lékpajzsmirigy-kivonattal vagy D-vitamin nagy 
adagjával kezelnek. 

Akut mérgezés esetén, ha magától nem hányt 
a beteg, hánytatni kell vagy gyomormosást 
végezn]. majd ágynyugalomban tüneti kezelést 
alkalmazni. 

A túladagolás, ill. kumuláció tüneteinek meg
szüntetésére általában elég a kezelést 1-2 napra 
felfüggeszteni. Ha kezelés szükséges és a vese
funkció nem kárcsodott továbbá nincs szívblock, 
káliumsók (klorid), fenitoin, lidokain, propranolai ad
ható per os vagy iv. 

Szívblock esetén atropin adható. 
Eltartás: szobahőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2986·(tabletta) 

Tsz.: 2878 (injekció) 
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A dexfenfluramin szerotoninerg hatásmechaniz
mus révén fokozza a szerotonili-leadást és gátolja a 
szerotonin újrafelvételét a neuronokba. 

Az amíetamin-származék étvágycsökkentőkkel 
szemben a dexfenfluraminnak nincs psychostimu
lans hatása, a kezelés során nem alakul ki addictio. 
e Hatóanyag 

15 mg dexfenfluraminium chioratum ·kapszulán
ként. 
o Javallat 

Felnőttkori egyszerű vagy szövődményes elhí
zás, refrakter obesitas, kényszeres étkezési szaká
sokkal kapcsolatos elhízás (szénhidrát-fatánkság), 
diétával kombinálva. 
o Ellenjavallat 

Glaucoma. A kórelőzményben szereplő anore
xia nervosa, depressio, psychiatriai betegségek, 
gyógyszer- vagy alkoholfüggőség. 

Gyermekkor, terhesség, szoptatás (lásd Figyel
meztetés) valamint máj- és veseelégtelenség meg
felelő klinikai vizsgálatok hiányában. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta két kapszula osztott adag
ban, reggel és este egy-egy kapszula, lehetőleg ét
kezés közben, egy pohár vízzel bevéve. A kezelés 
időtartama a 3 hónapot ne haladja meg. 
e Mellékhatás 

Gyakran szájszárazság, hányinger, székreke
dés, hasmenés, melyek a kezelés folytatásával 
megszOnnek. 

Ritkábban aluszékonyság, ·szédülés, pollak
isuria, fejfájás, általános fáradtság, hangulatzavar, 
reaktív depressio, álmatlanság, idegesség. 

Néhány ritka esetben pulmonalls hypertonia. 
Túladagolás sürgősségi ellátása: Gyomormo

sás, forszírozott diuresis vizeletsavanyítással, a 
gyógyszer kiválasztását meggyorsítandó. A legsú
lyosabb esetekben intenzív ellátás a szfvműködés 
monitorozásával. - A sympathomimetikus étvágy
csökkentőkkel ellentétben, barbiturátok rutinszerű 
alkalmazása nem szükséges. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- központi idegrendszeri hatású étvágycsökken

tőkkel, (a MAO-inhibitorok és a dexfenfluramin alkal
mazásaközött legalább 2 hétnek kell eltelnie). 

óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depressánsokkal, vér

nyomáscsökkentőkkel, szulfanilurea típusú oralis 
antidiabeticumokkal, triciklikus antidepresszán
sokkal (fokozhatja hatásukat). 
• Figyelmeztetés 

óvatosan alkalmazandó szívritrnuszavarok esetén. 

Terhes vagy szoptatós nőkön alkalmazása nem 
javasolt! 

A néhány esetben mellékhatásként jelzett pul
monalis hypertonia tünetileg nem különbözött a pri
mer putmanalis hypertoniától és mim volt teljes már
tékben bizonyítható az ok-okozati összefüggés 
sem. Szakatlan terhelési dyspnoe, syncope, mellka
si fájdalom, palpitatio, a szívelégtelenség kezdeti tü
netei a pulmonalis hypertonia prodromalis jelei. A 
beteget figyelmeztetni kell, ha ilyen tüneteket észlel, 
azonnal hagyja abba a gyógyszer szedését és for
duljon ONoshoz. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2220 

ISO N ICI D injekció(50 x 10 rtjiJ • •• 

.· 
RICHTER .· . ATC kód:. J04AC01 

ln vitro és in vivo egyaránt bacteriostatikus és 
bakteriéid. Hatást csak a növekvő baktériumokra 
fejt ki, míg a nyugvó baktériumokra hatástalan. 
Becterieid hatáshoz nagyobb dózisban kell alkal
mazni. 
o Hatóanyag 

250 mg isoniazidum (10 ml) ampullánként 
e Javallat 

A tuberculosis pulmonális és extrapulmonális fo
lyamatai, ha az orális adagolás a beteg állapota mi
att lehetetlen, vagy ha a gyomor- és bélzavarok, 
rossz felszívódási viszonyok miatt a per os kezelés 
nem valósítható meg. Empyema thoracis, hideg tá
lyog, tbc-s sipolyok, nyirokcsomók lokális kezelése. 
e Ellenjaval!at 

Primer vagy szekunder izoniazid rezisztencia. 
o Adagolás 

Naponta 3-5 mg(ttkg sc. vagy im. (60 kg-os test
tömeg eselén kb. 8-12 ml). lv. vagy intrathecalisan 
is adható. Empyémában lokálisan 2-3 naponta 
10-12 ml intrapleurálisan. 

Kombinált kezelés. Izoniazid rezisztencia kiala
kulásának veszélye miatt a gyógyszert más hatásos 
antituberkulotikummal egyOtt kell adni, kivétel, ha 
kis kiterjedésű folyamat esetében Koch-negatív be
tegen vagy utókezelés céljából alkalmazzuk. 
Rifampicinnel kombinált kezelés eselén fokozott 
májfunkció-ellenőrzés szükséges (a májtoxicitás nö
vekedése miatt). 
e Mellékhatás 

Fokozott reflexingerlékenység. Hányinger, há
nyás, obstipatio; peripheriás neuritis (kéz és láb
zsibbadás, paraesthesia, fokozott reflexingerlé
kenység) psychetikus reakciók, bórkiütések; vas
culilis: pellagraszerú kép; haemolyticus anaemia, 
aplasticus anaemia, sideroblastos anaemia, agra-
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nulocytosis, thrombocytopenia, eosinophilia, súlyos 
májkárosodás. A kezelés elhagyása után megvoná
si tünetek: fejfájás, álmatlanság, fokozott ingerlé
kenység fordutnak elö. 
a Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- feniteinnal {ennek hatása fokozódhat); 
- rifampicinnel ( májtoxicitás növekedése); 
- alumíniumtartalmú antacidumokkal -·"{hatását 

csökkentik); 
- hidralazin származékokkal (hatását fokozzák); 
- oralis anticoagulánssal (ennek hatása fokozó-

dik); 
- antikolinerg komponenst tartalmazó gyógysze

rekkel (toxicitását fokozzák); 
- sympathomimeticumokkal (ezek hatása foko

zódik); 
- orális antidiabeticumokkal (fokozódó hypo

glykaemia). 
e Figyelmeztetés 

A gyógyszer szedése során relatív 8 6-vita
minhiány alakul ki. mely 8 6-vitamin adagolásával 
kivédhető. A gyógyszer szedésének ideje alatt a 
májfunkció ellenőrizendő. Alkalmazásának ill. 
hatásának ideje alatt tilos szeszes italt fogyasz
tani! 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2939 

·ISPNipio bo l)lg tabl~tti. <2oox; ·······••••· • .. 
1 100ox•J ........................................ •••···· .... • ··•• 

Hatóanyaga, az izoniazid (INH) más antituber
culoticummal (leggyakrabban rifampicinnel) kombi
nálva a TBC-s folyamatok kezelésének elsődleges 
szere. A terápia első fázisában, az osztódásban lé
vő Mycobacterium tuberculosis törzsekre baktericid 
hatású. A nyugvó kórokozókra bakteriosztatikus ha
tást gyakorol. 

Hatásmódja nem pontosan ismert. Valószínűleg 
a mycolsav bioszintézisét gátolva roncsolja az érzé
keny kórokozók sejtfalát Magában alkalmazva az 
Isoniciddel szemben rövid időn belül rezisztencia 
alakul ki, viszont gátolja más antitubercu~ 

loticumokkal szembeni rezisztencia kialakulását 
LeQkisebb gátló koncentrációja (MIC): 

0,02-0,2 f.!g(m!. 
Gyorsan és jól felszívódik. A maximális szérum

szint 1-2 órán belül kialakul. Értéke és felezési ide
je a beteg acetiláló-típusától függ. g mg(ttkg per os 
adagelását követően 6 órával a szérumszint a lassú 
acetilálókban átlag 4,5 ~g(m\, a gyors acetilá!ókban 
átlag 1 J.tg/ml. A felezési idő a lassan acetiláló bete-



!i 

gekben 30-100 perc, a gyorsan acetilálókban 2-5 
óra. A szérumfehérjékhez csak kismértékben 
(10-15%) kötődi~. 

Egyidejű táplálékfelvétel a felszívódás mértékét 
csökkenti. A szövetekbe, testnedvekbe könnyen be
diffundál. KonCentrációja a liquorban közel azonos 
a szérumkoncentrációval. Átjut a placentán. Az 
anyatejben a szérumkoncentrációhoz hasonló kor,
centrációban kiválasztódik. 

A májban metabolizálódik. Részben változatlan 
formában. főként a vizelettel ürül ki. 
e Hatóanyag 

50 mg isoniazidum fehér vagy csaknem fehér 
színú, korong alakú, metszett élű, egyik oldalán fele
zővonallal ellátott tablettánként. 
e Javallat 

Friss és krónikus, pulmonalis és extrapulmonalis 
tuberculosis minden formája, más antitubercu
loticummal kombinálva. 
e Ellenjavallat 

Súlyos májkárosodás, periferiás neuritis, súlyos 
vérzéshajlam, psychosis, epilepsia, ismert túlérzé
kenység. 

Relatív ellenjavallat: Terhesség (főleg az l. 
trimester) időszakában csak igen indokolt esetben 
alkalmazható. Szoptatás idöszakában alkalmazva a 
csecsemő elválasztása indokolt. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtteknek: 5-1 O mg/ttkg 
naponta (átlag 300 mg). 

Gyermekeknek: 8-12 mg/ttkg naponta. Ez a fer
tőzés súlyosságától függöen legfeljebb 25 mg/ttkg/nap
ig emelhető. 

A napi adag bevehető egyszerre vagy 2-3 
részre elosztva, más antituberculoticumokkal kom
binálva. 
e Mellékhatás 

Gyakorisága, súlyossága dózisfüggő. 
Idegrendszer. Periferiás neuropathia, végtag

paraesthesia tüneteive!, főként alultáplált betegek, 
alkohol- és cukorbetegek esetében. Előfordulási 
aránya egyidejű piridoxin-adagolással 1% alá szo
rítható. 

További idegrendszeri zavarként szédülés, tin
nitus, tudatzavar, psychosis, agyvérzés, szem
ideg-károsodás, epileptiform görcsös állapot je
lentkezhet. 

Máj. Főleg a kezelés kezdetén a májfunkciós ér
tékek romlása előfordulhat, ami a kezelés folytatása 
során általában rendeződik. Az életkorral növekvő 
gyakoriságban és főként alkoholbetegeken icterus, 
hepatitis léphet fel. . 

Vérképzőrendszer. Ritkán methaemoglobt
naemia, anaemia, agranulocytosis és más vérkép
zőrendszeri zavarok. 

Immunrendszer. Túlérzékenységi reakciók, mint 
láz, börtünetek, vasculitis, lymphadenopathia, 
szisztemás lupus erythematosus-szerű syndroma. 
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Gyomor-bélrendszer. Hányinger, hányás, has
menés, obstipatio. 

Előfordulhat továbbá igen ritkán hypergly
caemia, gynecomastia. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Piridoxin: INH jelenlétében ürülése fokozolt (pel
lagra-veszély). 

Alumfnium-hidroxid gél: gátolja az INH fel
szívódását; adaQalása legalább 1 órával előzze 
meg az INH adagelását 

Klórpromazin: növeli az INH plazmafelezési 
idejét. 

Ketokonazol: csökkenti az INH feiSzívódását. 
Antiepilepticumok: az INH, a karbamazapi n, eto

suximid és fenitein metabolizmusának gátlásával a 
hatásukat fokozza. 

Oralis vérafvadásgátlók: az anticoagulatiős 
hatás fokozódik. 

Benzodiazepinek: szérurilszintjüket az INH 
emeli. 

Disuf~iram: magatartászavar alakulhat ki. 
Anlituberculoticumok: cykloszerin, ethíonamid 

egyidejű alkalmazásakor az idegrendszeri mel
lékhatások összegződhetne"k.. 

Rifampicin és más májkárosító szerek: a hepato
toxikus hatás összegződik. 

Alkohol: az INH hepatotoxikus hatását fokozza. 
o Figyelmeztetés 

A periferiás neuritis tüneteinek megelőzése, ill. 
mérséklése céljából napi 40-60 mg piridoxin 
egyidejű rendszeres adagolása javasolt. 

A májfunkciót, vesemúködést, vérképet rendsz
eresen ellenőrizni kell. 

Túlérzékenységi reakciékra utaló tünet jelent
kezése a kezelés megszakitását teszi szűksé
gessé. 

Csökkent vesemúködés esetén, valamint lassan 
acetiláló betegek, májmegbetegedésben, epil.ep
siában, cukorbetegségben és vérképzőrendszeri 
zavarban szenvedők és alkoholbetegek esetében 
alkalmazása fokozott óvatosságat igényel. 

A reakciókészséget ronthatja, ezért ilyen jellegű 
mallékhatás észlelése esetén járművet vezetni, 
veszélyes munkát végezni tilos. 

Alkalmazásának tartama alatt szeszesitalt 
fogyasztani tilos. 

Túladagolás esetén intubatio, gyomormosás, 
mesterséges lélegeztetés, forszírozott diuresis, 
haemedialysis válhat szükségessé. A szervezet 
támogatása anticonvulsivum, nagy adagban iv. píri
ctoxin és - metabolikus acidosis kivédése céljából -
nátrium-bikarbonát adagolásával történik. Tünet
mentesség elérése után 4-6 órás megfigyelés szük
séges. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
o Megjegyzés + Or 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 2898 

ISOPRINOSINE tabletta (50x) 

BIOGAL ATC kÜd: J05AX05 

Növeli - az· immunrendszerre hatva - a szervezet 
saját védekezőképességél a vírusfertőzésekkel szem
ben, ugyanakkor gátolja a vírusok szaporodását is. 
e Hatóanyag 

500 mg inasíplex tablettánként (amely inosinum 
és 1-/dimethylamino/-2-propanol-/4-acetaminoben
zoat/ 1:3 arányú molekula-komplexe). 
e Javallat 

Herpes simplex, herpes zoster, subacut sclero
tizáló panencephalitis (SSPE), akut vírusos 
encephalitis (amelyet H. simplex, Epstein-Barr- és 
kanyaróvírus váltott ki), vírusos bronchitis, vírushe
patitis. - Vírusfertőzések immunsupprimált betege
ken: herpes sirriplex, herpes zoster, bárányhimlő, 
kanyaró, mumps, cytomegalo- és Epstein-Barr ví
rusfertőzések. Condyloma acuminatum adjuváns te
rápiája. Immunhiányos állapotok. 
e Ellenjavallat 

Köszvény, hyperuricaemia, veseelégtelenség, 
vesekövesség, extrasystoliára való hajlam, terhes
ség, szoptatás. 
e Adagolás 

A megbetegedés súlyossága és módja szerint. 
Szokásos adagja felnőtteknek 50 mg/ttkg/nap 

több adagban elosztva. H. simplex fertözésben fel
nőtteknek 6-8 tabletta naponta, gyermekeknek Yz.-6 
tabletta naponta, több adagra elosztva. 

SSPE esetén: felnőtt és. gyermek adagja 50-100 
mg/ttkg/nap kb. 6 adagra 81osztva. 

Akut vírusos encephafitisben:felnőtteknek, gyer
mekeknek 100mg/ttkg/nap 4-6 adagban elosztva. 

Vírus fertőzésben immunsupprimáft bete-geken: 
felnöttet<nek SO mg/ttkg/nap, gyermekeknek 100 
mg/ttkg/nap (felnőtteknek 3-5-szöri, gyermekeknek 
2-4-szeri bevételre elosztva.) 

A tünetek megszúnése után a kezelést 1-2 na
pig folytatni kell. 

Condyloma acuminatum eselén napi 3-szor 1 g 
(3-szar 2 tabletta) 14-28 napon keresztül, a hagyo
mányos kezelés kiegészítéseként 
e Mellékhatás 

Átmeneti enyhe húgysavszint-emelkedés a szé
rumban és a vizeletben. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő: rendszeresen alkalma
zott immunsuppressivumokkal (csökkentik hatását). 
e Figyelmeztetés 

Az incsin komponens húgysav formájában vá
lasztódik ki. Ezért ajánlatos a szérum és a vizelet 
húgysavszint időnkénti ellenőrzése. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
o Megjegyzés: + + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3687 
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ISOPTIN.SR 120 rilgitilrillabl.~ft~··· 
ISOPTI N .SR.240'mg:filmtabletta l· . . .·. .. ••.. ..•. ... .... .... . · .. 

(30x) . .·.··.· .••. : ·: .. 
KNöLL- . _ :AiC :kod:'b-08_0 AM-

A relard (slow release "' SR) filmtabletla'· ható
anyaga a verapamil, gátolja a kalcium-ionok be
áramlását a szív- és ér simaizomsejtekbe. Csök
kenti a myocardium oxigén szükségletét, direkt 
úton a szívizomsejt energiafolyamataira gyakorolt 
hatás révén, indirekt úton az afterload csökkenté
sével. 

A koszorúerek simaizomzatára gyakorolt kalci
um-antagonista hatás révén fokozódik a myocardi
um vérellátása a poststenotikus területeken is, és a 
coronaria-spasmus oldódik (antiischaemiás és 
antianginás hatás). 

Antihypertensiv hatása a perifériás ellenállás 
csökkentésén alapszik - a szívfrekvencia reflektori
kus növekedése nélkül; ez a hatás már az első na
pon jelentkezik és tartós kezeléskor is megmarad. 
Alkalmas minden súlycssági fokú hypertonia keze
lésére: enyhe és középsúlyos esetekben monoterá
piaként, súlyos esetekben kombinációban más vér
nyomáscsökkentővel (elsősorban diureticum, újab
ban ACE gátló). A normális vérnyomást nem befo
lyásolja. 

Kifejezett antiarrhythmiás hatása van, különösen 
a supraventricularis ritmuszavarokban. Gátolja az 
átvezetési az AV csomóban, így bizonyos esetek
ben visszaállítja sinusritmust és/vagynormalizáljaa 
kamrafrekvenciát 

A retard hydrokolloid mátrixba ágyazott ható
anyag kioldódási sebességél diffúzió és felületi era
sio szabályozza; a hatóanyag felszabadulás csak
nem nulladrendű kinetika alapján, több mint 7 órán 
át tart. A resorpciós arány a vékonybélből 90-92%. 
A változatlan hatóanyag plazmából történő elimi
nációjának felezési ideje 3--7 óra, többszöri adago
lás után ennek duplája. A p.o. adott veraparnil kife
jezett first-pass metabolizmussal kizárólag a májban 
metabolizálódik és túlnyomórészt a vesén keresztül 
ürül ki. 

A retard veraparnil alkalmazása esetén a plaz
maszint görbéje elhúzódóbb, taposabb és egyenle
tesebb mint nem retard veraparnil alkalmazásánáL 
A plazmafehérje kötődés kb. 90%. 

A veraparnil áthalad a placentán. Kíválasztóctik 
az anyatejbe. Terápiás adagoknál ennek mértéke 
oly kicsi, hogy a csecsemőnél említésre méltó hatás 
nem várható. 
e Hatóanyag 

240 mg verapamilium chioratum relard tablet 
tán ként. 
o Javallat 

Hypertonia. Ritmuszavarok, paroxysmalis 
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supraventricularis tachycardia, tachyarrhythmiával 
járó pitvarlebegés és pltvarremegés (kivéve a WPW 
syndroma lásd Ellenjavallat). _ 

A szívizom elégtelen oxigénellátásából eredo ál
lapotok (ischaemiás szívbetegségek) megelőzése 
és kezelése: krónikus, staBil angina pectoris 
(klasszikus effort angir:a); nyugalmi ang!na, beleért
ve a vasospastikus (Rrinzmetal- és vanáns-) és az 
instabil (crescendo-és preinfarctusos-) angináket; 
valamint a szívinfarctus után fellépő angina. 
e Ellenjavallat 

Abszolut ellenjavallat: szív-keringési shock, 
komplikált friss szívinfarctus (bradycardia, kifejezett 
hypotonia, balkamra elégtelenség), súlyo~ inge:v~
zetési zavarok (ll., !ll. fokú AV-black, stnuatnalts 
black); sick sinus syndroma (bradycardia-tachycar
dia syndroma). 

Elővigyázatosság javasolt: enyhe ingervezeté
si zavarok (!.fokú AV-black); bradycardia (pulzus 
50/min.), hypotonia (systolés vérnyomás {90 
Hgmm.); pitvarlebegés/pitvarremegés és ~re~x
citációs syndroma egyidejű fennállása, peldaul 
WPW syndróma (itt a kamrai tachycardia kiváltá
sának veszélye áll fenn), szívizomgyengeség 
esetén (a szlvelégtelenséget szlvglikozid adásá
val rendezni kell az lsoptin terápia megkezdése 
előtt). 

Terhességés szoptatás alatti alkalmazása (külö
nösen az első trimesterben szigorú mérlegelést igé
nyel). 
e Adagolás 

Egyéni, a beteg állapotától függően. Szokásos 
adagja naponta minden indikációban 240 és 360 
mg (napi 1-1 %tabletta között van) lásd 1. táblázat. 
Tartós kezeléskor a napi, 480 m§..Ot nem célszerű 
túllépni. Rövid ideig tartó emelés lehetséges. Májká
rosodás esetén a károsodás súlyosságától függóen 
a gyógyszerlebontás lassul, ami a veraparnil hatá
sát felerősíti és meghosszabbítja. Ilyen esetben az 
adagolást különösen gondosan kell beállítani, ala
csonyabb adaggal kezdeni (pl. májcirrhosisos be
tegnél napi 2--3-szor 40 mg javallt). 

Kórkép 

Hypertonia kOlönösen az 
essentialis 

Hypertonia enyhe és középsúlyos 
formái. 

1. táblázat 

Reggelenként 1 retard 

tabletla.(Ha szOkséges 
pótlólag este %--1 
tabletta adható még). 

Azoknál a betegeknél 
akiknéllassú vérnyo

máscsökkE!nés 
kívánatos. célszerű a 

kezelést reggel % 

retard tablettával 

kezdeni. 
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Ischaemiás szívbetegségek 

krónikus, stabil angina pectoris, 
vasopastlcus angina (Prinzmetal-, 

Szokásos adag 
felnőtteknek 

na"onta ké;tszer ,Yz--1 
relard tabletta Rb. · 

12varíáns angina); instabil angina órás idóközöltben. 
(crescendo-, preinfarctusos angina); 

szívinfarctus után fellépő angina. 

Paroxysmalis supraventricularis 

tachycardia; 
tachyarrhythmiával járó 

pitvarremegés és pitvarlebegés 

naponta 2-szer 1/1 

relard tabletta kb. 12 

órás id6köz6kben. 

A filmtablettákat feloldás és szétrágás nélkül Re
vés folyadékkal kelllenyelni, legjobb röviddel az ét
kezés után. 
e Mellékhatás 

KOlönösen nagy adagok alkalmazásakor szív
és keringési mellékhatások léphetnek fel: brady
cardiás ritmuszavar (sinusbradycardia, sinoau
riculáris black asystoliáva!, ll. és lll. fokú AV-black, 
bradycardia pitvarfibrillációban) továbbá hypotonia 
és szívelégtelenség alakulhat ki, illetve fokozódhat. 
Gyakori a székrekedés. Ri~kán rossz közérzet, szé
dülés, ill. kábultság, fejfájás, kivörösödés, fáradt
ság, idegesség, bokaoedema, erythromelalgia (fáj
dalmas bOrvörösség), paraesthesiák (téves érzetek, 
viszketés, süketség); nagyon ritkán izom- és izületi 
fájdalmak jelentkezhetnek. Ismeretesek egyedi 
megfigyelésként allergiás bórjelenségek (kiütések, 
viszketés, csalánkiütés, angioneurotikus oedema, 
Stevens--Johnson-syndroma), a transzamináz 
és/vagy alkalikus foszfatáz reverzibilis emelkedése 
feltehetően allergiás hepatitis megnyilvánulásaként 
Idős férfibetegeknél hosszú ideig tartó kezelés után 
gynaecomastia alakulhat ki. Magasabb prolactin 
szintet is leírtak. Nagyon ritkán hosszabb kezelés al
kalmával foglny tüneteket (gingiva hyperplasia) ész
leltek, amelyek a kezelés abbahagyása után meg
szúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- cardiodepressív, ill. az ingerképzést és inger
vezetést gátló- gyógyszerekkel (pl. 13-blockolók, 
antiarrhythmicumok, inhalációs anaestheticumok) 
való együttes adása esetén a vérkeringésre gyako
rolt hatás nem kívánt mértékben megerősödhet (AV
black, bradycardia, hypotonia, szívelégtelenség). A 
veraparnil növeli bizonyos bétablockolók (atenolol, 
metoprolol, propanolol) plazma szintjét. 13-receptor
blockolók iv. adását veraparnil kezelés alatt kerülni 
kell; 

- kinidinnel való együttadás eselén leírtak 
hypertrophiás - obstructív cardiomyopathiában 
hypotonlát és tüdóoedemát; 

- más vérnyomáscsökkentök hatását erősítheti 
digoxinnal (emeli a digoxin vérszintjét), ezért foko
zottabban ügyelni kell a digitális túladagolás lehe
tóségére és szükség esetén csökkenteni kell az 
adagját. 

Az irodalom egyes esetekben leír kölcsönhatást 
carbamazepinnel (hatásfokozódás, neurotoxikus 
mellékhatások), lithiummal (hatáscsökkenés vera
pamiltól, neurotoxicitás növekedése), ciclosporin
nal, teofillinnel, prazosinnel (plazmaszint emelke
dés verapamiltól), rifampicinnel, fenitoinnal, pheno
barbitallal (plazmaszint és hatáscsökkenés vera
pamiltól), cimetidionel (hatáserósödés vera
pamiftól). 

A készítmény erősítheti a narcosis alatt használt 
izomrelaxánsok hatását. 

A veraparnil plazmakoncentrációját a rifampicin, 
phenytoin és phenobarbitál csökkentheti, a eime
tidin emelheti. 
e Figyelmeztetés 

A magas vérnyomás kezelése rendszeres orvo
si ellenőrzést igényel. 

A reakcióképességet, a járművezetói képessé
get és a baleseti veszéllyel járó munkavégzését be
folyásolja kűlönösen a kezelés kezdetén. 

Alkalmazásának első szakaszában egyénen
ként meghatározandó ideig járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Túladagolás: Az intoxikáció tűnetei függnek a 
bevitt mennyiségtól és a myocardium állapotától: 
vérnyomásesés, shockjelenség, eszméletvesztés, 
l. és ll. fokú AV b lock esetenként Wenekebach pe
riodicitás pátritmussal vagy anélkül, komplett AV
black teljes AV disszociációval, pótritmus, asys
tole, sinus bradycardia, sinusműködés kiesés. Na
gyobb mennyiségű retard tablettával történő mér
gezés esetén figyelembe ~ell venni hogy még 
több mint 48 órával a bevétel után is lehetnek a 
béltraktus teljes hosszában szétroncsolt tabletta 
maradványok, melyek a hatóanyagat fokozatosan 
adják le. 

Általános tennivaló: gyomormosás (még 12 órá
val a bevétel után is célszerű), ill. hánytatás, hasha
jtás, beöntés. 

Specifikus tennivaló: cardiodepressív hatások 
megszüntetése, antidotum pl. iv. 10-20 ml 10%-os 
calcium-glukonat (2,25-4,5 mmol) szükség szerint 
ismételve vagy mint t3rtós cseppinfúzió (5 
mmol/óra). 

Kiegészítő kezelésként javasolt: ll. és lll. fokú 
AV black, sinus bradycardia, asystolia esetén: at
ropin, isoprenalin, orciprenal in vagy pacemaker te
rápia. Hypertonia esetén dopamin, dobumatin, 
noradrenalin. 

Ha a szívelégtelenség továbbra is fennáll 
dopamin, dobutamin, esetleg ismételten calcium 
inj., végül amrinon isoproterenollal kombinálva. 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 2146; OGYI-T: 4222 
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cisöí>rdce'l'A'F>'iiei:l'i.itis'z• 
· .i.i~i'ricsel)p•(~xisilf,IJ" 
Attoff 2 

Steril, helyileg alkalmazható szemés;z.eti,. szusz
penzió, amely antibakteriális szert és"ínelfékVeseké
reg-szteroidot tartalmaz. 

A kortikoszteroidok elnyomják a különböző ere
detű gyulladásos reakciót, és feltehetően késleltetik 
vagy lassítják a gyógyulást. Mivel kortikoszteroidok 
gátolhatják a szervezet fertőzés elleni védekezését, 
a szteroid mellé microbaellenes gyógyszert célsze
rű alkalmazni olyankor, ha a szteroid gátló hatása 
klinikailag jelentősnek minósül az adott eset kezelé
sében. 

A szulfacetamid in vitro általában a következő 
törzsek ellen hatásos: Staphylococcusok, ideértve 
a S. aureust és a S. epídermídist (koaguláz pozití
vak és negatívak), penicillin-rezisztens staphylo
coccusok. 

Streptococcusok, ideértve a S.pneumoniae-t, 
valamint más alfa~ és béta-haemo!ytikus és nem 
haemolytikus törzseket is. 

Az enterobaktériumok összes fajtái, így az 
Escherichia coli, az Enterobacter, Klebsiella, 
Proteus, Salmonelfa, Shigel!a és Paracoli baktéri
umok. A többi érzékeny Gram-negatív törzsek a 
Neisseria gonorrhoeae, a N. meningitidis, 
Haemophifus törzsek és a Pseudomonas aerugi
nosa néhány törzse. A szulfamidok hatásosak a 
psittacosis, a lymphcigranuloma venereum, tracho
ma és záradékconjunctivitis kórokozói ellen is. 
e Hatóanyag 

0,5 g sulfacetamidum natricum és 12,5 mg 
prednisolonum aceticum 5 ml szemészeti szusz
penzióban. 

Konzerválószer: benzalkonium-klorid, metil
paraben és propilparaben. 
e Javallat 

Szemészeti gyulladások, melyekben antimic
robás hatóanyag adása is fontos. 
e Ellenjavallat 

Felszínes herpes simplex keratitis (keratitis den
dritica), vaccinia, varicella, valamint a cornea és a 
conjunctiva többi vírusos betegségei. A szem 
mycobacterialis fertőzései. A szem szöveteinek 
gombás betegségei. A gyógyszer bármely összete
vője iráhti túlérzékenység. (Gyakoribb a túlérzé
kenység az antimicrobás komponens mint az egyéb 
összetevők iránt.) Ilyen összetett gyógyszerek alkal
mazása ellenjavallt a cornealis idegentestek szo
vődménymentes eltávolítása után is. 
e Adagolás 

Két cseppet a beteg szemekbe cseppenteni. 
Súlyos esetben a szemcseppet óránként is lehet al
kalmazni, majd a gyulladás csökkenésével a csepp-
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számot csökkenteni kell a gyógyszer teljes elhagyá
sáig. Enyhe esetben, a szemcsepp ritkábban, na
ponta 4--6-szor alkalmazható. Este lefekvés előtti 

utolsó kezelésre célszerű az azonos hatóanyagú 
Cetapred szemkenőcs alkalmazása. 
e Mellékhatás 

Az antimicrobás komponens leggyakrabban al
lergiás túlérzékenységi reakció! okoz. A szteroid 
komponens által okozott mallékhatások az előfor
dulásuk csökkenő sorrendjében: szemnyomás
emelkedés glaucoma kialakulásának lehetóségé
vel, néha látóidegrost-károsodást okozva, hátsó 
subcapsufaris calaraela képződése, elhúzódó 
sebgyullad ás. 

Másodlagos fert6zés jöhet létre az antimikrobás 
és szteroid szert tartalmazó készitmények használa
ta során. Különösen a cornea gombás fertőzéseire 
hajlamosít a szteroid hosszas adagolása. Gombás 
fertözés lehetőségére kell gondolni minden olyan 
esetben, amikor a cornea elhúzódó fekélyesedésa 
jelentkezik a szteroid kezelés során. 

Másodlagos bakteriális fertőzés létrejöhet a gaz
daszeNezet immunválaszának gátlása következté
ben is. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Terhesség és szapiatás ideje relatív ellenjavallt 
Mérlegelni kell a terápia várható előnyét és lehetsé
ges hátrányát. 

Tartós alkalmazása során (4 flakon szuszpenzió) 
az oNosnak a beteget nagyító alkalmazásával, pl. 
réslámpával és ha szükséges, fluorescein festés al
kalmazásával kell ellenőriznie. 

Hosszas szteroidadagolás eselén gombafertő
zés lehetőségére is gondolni kell. Tartós alkalmazá
sa során glaucoma léphet fel, a látóidegrostok, a lá
tóélesség és látótér következményes károsodásá
val. Hátsó subcapsularis elhelyezkedésú calaraela 
képzödhet A hosszas alkalmazás a gazdaszerve
zet immunválaszát csökkentheti, így növelheti a má
sod Iagos fertőzések fellépésének valószínúségét. 
Olyan betegségekben, amelyek a cornea és sclera 
elvékonyodásával járnak, helyi szteroidok alkalma
zása során perforatio fordult elő. Akut gennyes sze
mészeli betegségekben a szteroidok elfedhetik a 
fertőzést vagy fellobbanthatják a már meglévő fertő
zést. 

A bezalkonium-klorid az arra érzékeny betegek
nél allergiás reakciókat válthat ki. 

Ha a készítményeket 10 napig vagy hosszabb 
ideig alkalmazzák, a szemnyomást rendszeresen el
lenőrizni kell. még akkor is, ha a szemnyomás méré
se nehézségeket okozhat gyermekeknél és nem ko
operáló betegek esetében. 

Szteroid alkalmazása a herpes simplex megnyil
vánulási formáiban fokozott elővigyázatosságat igé
nyel. 
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A staphylococcus tanyészetek jelentős százalé: 
ka szulfonamidok iránt rezisztens. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K - 2009 

Jódtartalmú, nem-ionos, dimer röntgen-kont
rasztanyag, mely a hatóanyagót nagyon alacsony 
ozmotikus nyomású stabit vizes oldatban tartalmaz
za. Gyakorlatilag izotóniás a liquorral és a vérrel, 
ezen alapul kiváló idegi és szöveti összeférhetósé
ge. Erős hidrofil jellege miatt csak kis mértékben kö
tódik a plazmaproteinekhez (3%), csekély az enzim
gátlás, valamint a szérum-korrlplement aktiválás. A 
kedvező biokémiai és fizikokémiai tulajdonságok, és 
a nagyobb molekulatömeg megakadályozzák a 
nemkívánatos diffúziót az intracelluláris térbe. 

lntracysterna!is és lumbalis beadás után az 
iotrolan gyorsan eloszlik a subarachnoidalis térben 
és az agyparenchyma kevésbé abszorbeálja, mint 
az összehasonlitásul szolgáló szintén nem-ionos 
iapamidal készítményt. Az iotrolan nem metabo
lizálódik és teljesen eliminálódik. A kiválasztás 
glomeruláris filtráció útján történik. 

A subarachnoidalis térból a vérpályába való át
jutás közepes felezési ideje iotrolan eselén 3,6 óra 
(9 beteg átlaga), a megfigyelt szélső értékek 2,5 és 
5,9 óra. 6 óra után a dózis 32%-a, 24 óra után a 
80%-a és 72 óra után a 90%-a választódott ki a ve
sén keresztül. A betegek székletében az injekció 
utáni 72 óráig csak az adag 0,5%-át lehetett kimu
tatni. 
• Hatóanyag 

lsovist 240: 0,513 g iotrolan (240 mg J/ml) 1 ml 
vizes oldatban. 

!sovist-300: 0,641 g iotrolan (300 mg J/ml) 1 ml 
vizes oldatban. 

lsovist 240 300 

Jódkoncentráció {mg/ml) 240 300 
Jódtartalom (g) 
10ml-es üvegben 2.4 3,0 
Kontrasztanyag konceniráció 513 641 
(mg/ml) 

Kontrasztanyag tartalom (g) 
10ml-es üvegben 5,13 6.4 

F1zíkai tulajdonságok 

pH 6,4-8,0 6.4-8,0 
Viszkozitás {mPa.s ill.cP) 

20 "C-on 6,8 16,4 
37 oc-on 3,9 8,1 
Ozmózisnyomás 
37 oc-on (MPa) 0,70 0,82 
(atm) 7,0 8,1 
Ozmolalitás 37 °C-on 

Osm/kgHp) 0,27 0,32 
Ozmolarítás 37 •c-on 

Osm/1 oldat) 0,22 0,23 

• Javallat 
lsovist-240, lsovist-300: 
A subarachnoidalis tér röntgenábrázolása. 

Ventriculographia. A liquorkeringés vizsgálata kom
putertomographiával, különösen agykamratágulat 
esetén. Cysternographia komputertomographiával. 
Artrographia, hysterosalpingographia, endoscopos 
retrográd cholangio-pancreatographia, galacto
graphia. Indirekt lymphographia. 

!sovist-300: Nyelócsó-gyomor-bél ábrázolás. 
o Ellenjavallat 

Manifeszt hyperthyreosis. Cerebrális görcsök
ben szenvedő betegekben a subarachnoidalis tér 
röntgen ábrázolása csak kivételes esetekben vé
gezhető el. Amennyiben szigorú mérlegelés után 
mégis elvégzik ezeket a vizsgálatokat, minden in
tézkedést meg kell tenni a fellépő görcsök elhárítá
sára (lásd Mellékhatás). 

Jódtartalmú kontrasztanyagokkal szembeni túl
érzékenység, valamint látens hyperthyreosis és 
enyhe strumák eselén a vizsgálat javallatát különös 
szigorral kell felállítani. Áz lsovist terhesség alatti al
kalmazásának veszélytelensége eddig még nem bi
zonyított. Mivel ezen idő alatt a sugárterhelés! lehe
tóleg úgyis kerülni kell, gondosan mérlegelendó 
minden röntgenvizsgálat haszna- történjen az kont
rasztanyaggal vagy anélkül - az esetleges kocká
zattal szemben. 
• Adagolás 

A kontrasztanyag szükséges koncentrációja és 
mennyisége jelentősen függ a röntgenfelszereléstól. 
Ha olyan készülékek állnak rendelkezésre, me!yek 
lehetövé teszik, hogy a beteg mozgatása nélkül 
minden szükséges síkrót' felvétel készülhessen és 
amelyekkel a beadás manitor-kontroll alatt végezhe
tő, akkor a táblázatban megadott alacsonyabb jód
koncentréció, valamint kisebb mennyiség is elegen
dő. Amennyiben a myelographia folyamán a bete
get más helyzetbe kell hozni, magasabb kancentrá
ció javasolt, mert a forgatás következtében a kont
rasztanyag gyorsabban hígul és igy a részletek ke
vésbé jól ismerhetők fel. 

A következő táblázatban feltüntetett adagjavas
latok általános vezérelvként szolgálhatnak. A 4,5 g 
összjóddózist nem szabad túllépni, ez pL Isovist-
300 esetében 15 ml. 
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Vizsgálat típusa Adagok Isovisi 
ml készítmények 

Radiculog raphla 7 10 240/{300) 
(a conus medullaris 

levonása nélkü!) 
Lumbalis myelographia 7-10/7-10 240/300 
Lumbalis myelographia 

thoracatis átmenettel 7-1217-12. -? 401300 
Thoracalis myelographia 10-15/8--12 240/300 
Panmyelographia 

(beadás lumbalisan) 10-15/10-15 240/300 
Cervicalis myelographia 
-direkt 

(lateralis behatolás a 

C1/C2 közótt) 8--12/7-10 240/300 
-indirekt 

(beadás lumbalisan) 15/8-15 240/300 
Ventriculographia 3-5/3-5 240/300 
CT-cysternographia 

(beadás lumba!isan) 4-12/4-10 240/300 

Testüregek: 

Artrographia 2-15 240/300 
Hysterosalpingographia 10-25 240/300 
Endescopos-retrográd 

cholangio-

pancreatographia 1(}-30 240/300 
Galactographia Hl 240/300 
Nyelócsó-gyomor-bél 

orálisan 10-100 300 
Indirekt lymphangiographia 

pl. lymphoedema) 5-20 (240)/300 

Az egyes esetekben elsősorban a nem zárójel· 
ben lévő lsovist készítmény alkalmazása javallt. 

Az alkalmazás módja és tartama 
- Altalánosan 
A beteg éhgyomorral, de kellően hidratálva ke

rüljön vizsgálatra. A folyadékbevitel korlátozása 
minden esetben kerG!endó. A folyadék- és elek
trolitháztartás zavarát meg kell szüntetni. 

Kivételes esetekben a nagyon ideges betegek 
megnyugtatására 0,2 g fanobarbital im. adható. A 
preventiv hatás mintegy 8-12 órán át tart. Vékony 
punctiostúk használata eselén nincs szükség helyi 
érzéstelenítésre. Amennyiben antiemeticumokat al
kalmazunk, azok ne legyenek neuroleptikus hatású
ak (lásd Gyógyszerkölcsönhatás). 

Az Isovisi csak közvetlen ül a beadás előtt szív
ható fel. Az adott vizsgálat folyamán fel nem hasz
nált kontrasztanyagoldatot ei kell dobni! 

Az Isovisi az előírt alkalmazási terűleteken álta
lában egyszerre kerüljön beadásra. 

A kontrasztanyag-oldat viszkozitása testhőmér
sékletre történő me\egítéssel csökkenthető. A mele
gítés vízfürdőben történjen. 

- A subarachnoida/is tér vizsgálatánál 
A liquorvizsgálatra szánt térfogat levétele után 

be kell fecskendézni a megadott Isovisi adagot. 
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Liquor hozzászívásávat ne higítsuk tovább a kont
rasztanyaget 

Figyelem! 
Minét többet mozog a beteg a beadás után, an

nál gyorsabban keveredik a kontrasztanyag távo
labbi, bennünket már nem érdeklő területek liquorá
vaL Ezáltal gyorsabban csökken a kontraszterós
ség. 

A subarachnoidalis tér- különösen a magasabb 
szakaszok - minden vizsgálata után, amennyire 
csak lehetséges, le kell vezetni a kontrasztanyagat 
a lumbalis régióba. Ez a beteg pár percig tartó 
egyenes ültetésével érhető el. A vizsgálat után a be
teg legkevesebb 24 órát töltsön ágyban, az első 6 
órában a törzs feküdjön vízszintesen, a fejrész 15 
fokkal megemelve. 

Azokat a betegeket, akiknél csökkent ingerkü
szöb várható, 8 órán át gondos megfigyelés alatt 
kell tartani. Indirekt lymphangiographiánál. 

Szimultán indirekt lymphangiographiánál intra
cután subepidermálisan behelyezett Butterfly
kanü\ökön keresztül 1-4 helyen adható be 0,5-5 ml 
lsovist-300. 

Az emésztőtraktus ábrázolása 
Az emésztőtractus klinikailag diagnosztizált ká

ros elváltozásainak tisztázására Isovist-300-at kell 
adni orálisan. 
• Mellékhatás 

A cerebrospinális liquorban történő alkalmazás 
után kissé megemelkedik a sejtszám. 

Arachnoiditist eddig nem észleltek. 
A leggyakoribb szubjektfv panaszok: fejfájás, 

hányinger és hányás, melyek a tapasztalat szerint 
nem jelentkeznek gyakrabban, mint egy Ium
balpunctio következtében a subarachnoidalis tér
ben fellépő nyomáscsökkenés esetén. Ezért lehetó
leg ne legyen levéve nagyobb liquormennyiség, 
mint amit a kontrasztanyag pótolni fog. Viszont a le
engedett liquor mennyiségét meghaladó kontraszt
anyag térfogatának beadása nem vezet nyomás
emelkedéshez a subarachnoidalis térben. 

Felléphet néhány napig tartó erős fejfájás. 
Amennyiben görcsroham vagy izomrángások je

lentkeznének, azonnal 1 mg clonazepam (Rivotril) 
adandó iv. injekcióban. A recidivák elkerülésére egy 
óra múlva ismét 1 mg clonazepam iv., majd a követ
kező 24 óra folyamán 4-szer 0,5 mg clonazepam 
po. adandó. 

Enyhe me!lékhatás a fájdalom jelentkezése, 
vagy a fennálló fájdalmak erősödése a háton, tarkón 
vagy a végtagokban. Ritkán, nagyon rövid ideig tar
tó, nemspecifikus EEG elváltozások léphetnek fel. 

A mye!ographiához- használt vizoldékony nem
ionos monomer kontrasztanyagok beadása után na
gyon ritkán észlelték aseptikus meningitis fellépését 
lázzal, tarkómerevséggel, fejfájással és a liquorban 
emelkedett sejtszámmaL Az említett tünetek áltatá
ban egy hétnél rövidebb idő alatt megszüntek. 

Szórványosan észleltek enyhe izomteszülést 
vagy paraesthisiát 2-6 órával az injekció beadása 
után. 

/lz !sovist szabályszerű alkalmazásánál a súlyos 
mellékhatások rendkivül ritkák, azonban nem zárha
tók ki a kontrasztanyaggal szembeni túlérzékenysé
gi reakciók egészen a shock- á!lapotig, jóllehet az 
előírt javallatok esetén alig kell velük számolni. Való
színűsíthető veszélyhelyzet eselén az esetleg szűk
séges terápiás beavatkozás számára legyen előké
szítve egy biztos érbejutási lehetőség (pl. egy hajlé
kony tartóskanül). Legyenek kéznél megfelelő 
gyógyszerek, tracheatubus és lélegeztető készülék. 
Allergiás hajlamú betegeknél a tapasztalat szerint 
gyakrabban jelentkeznek túlérzékenységi reakciók, 
ritka esetekben késleltetve is. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Neurolepticumok és a gőrcsküszöböt csökkentő 
anyagok csökkenthetik az lsovist tolerálhatóságát 
Ezért a vizsgálat előtt 48 órával - kOlönösen thara
calis és cervicalis myelographia, valamint ventricu
lographia esetén- a neurolepticummal vagy antide
pressivummal végzett terápiát le kell ál!ítani. Elővi
gyázatosság ajánlott alkoholistáknál és kábítószer
függőségben az esetleges alacsonyabb ingerkű
szöb miatt. 

A jódtartalmú röntgen-kontrasztanyagok 2-6 hé
tig csókkentik a pajzsmirigyszövet rádióizotop
felvevóképességét. Ezt a tényt a pajzsmirigy-diag
nosztikában figyelembe kell venni. 
• Figyelmeztetés 

Az egy vizsgálati folyamatban fel nem használt 
kontrasztanyagoldatot el kell dobni. 

Eltartás: fénytól és röntgensugárzástól védve. 
30 oc feletti hőmérsékleten nem tárolható. 
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• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K - 1905 (240 rtg. kont
rasztanyag); K- 1906 (300 rtg. kontrasztanyag) 

• Hatóanyag 
4,1 g iodamidum {10 ml) ampullánként {249 mg 

1/ml). 
e· Javallat 

Hysterosalpingographia. 
e Ellenjavallat 

Terhesség. Akut gyul!adásos folyamatok vagy 
medencetájéki krónikus gyulladásos folyamatok fel
lángolása. Jodamidtúlérzékenység. 

A jódérzékenységre utaló anamnesis nem jelent 
abszolut ellenjavallatot, az alkalmazáskor azonban 
maximális óvatosságra van szükség. 

e Adagolás 
Felnőttnek normális uterus eselén általában 

5-1 O ml, infantilis uterus e seté n 3 ml. 
e Mellékhatás 

Izzadás, erythema, viszketés, urticaria, bőrki

ütés, ízületi fájdalom, respíralias dystress és cardio
vascularis collapsus. 

Ritkábban hidegrázás és láz, hányinger, hányás, 
hasi fájdalom és érzékenység. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A hysterosalpingographiát nem szabad végezni 
menstruatio alatt, utána 10 napon belül vagy prae
menstruumban, sem a méhkaparást vagy cervicalis 
conisatiot követő 30 napon belüL 1 órával a vizsgá
lat előtt tisztító beöntés és vaginális öblítés elvégzé
se javallt. A húgyhólyagot kőzvetlenül a vizsgálat 
előtt ki kell üríteni. 

A testhőmérsékletOre előmelegített folyékony 
kontrasztanyagat mérsékelt nyomással kell bejuttat
ni; rendszerint sorozatfelvételeket készítenek. -A 
kontrasztanyag beadása után a vizsgálatot gyorsan 
kell elvégezni. 

A jódtartalom megváltoztatja a pajzsmirigyfunk
ciós vizsgálatok eredményét. 

Túlérzékenységi reakciókat többnyire olyan be
tegeken figyeltek meg, akik allergiára hajlamosak. A 
cardiovascularis collapsus és a légzési zavarok ke
zelésére szolgáló készülékeket készenlétbe kell he
lyezni, a beteget gondos megfigyelés alatt kell tarta
ni a vizsgálat folyamán és azt követően is legalább 
1 órán keresztüL 

Átvilágítás helyett inkább "spot-film" sorozatfel
vételeket kell készíteni, hog)Í a beteg sugárexpozí
cióját minimálisra csökkentsék. 

Az allergiás reakciók lokalizáció szerinti tünetei 
és az aktuális teendők: 

Súlycssági 
Iok 
lokalisati o 

l. bör 

Tünetek 

flush, urticaria 

IL keringés a pulzusszaporulat 

Kezelés 

A börjelenségek általá
ban megszlinnek, ha 
abbahagyják a 
kontrasztanyag beadá
sát, ellenkezö esetben 
antihistaminok adhaták 

több, mint 20/perc antihisziaminok mallett 
a vérnyomáscsök- kortikoszteroidok, pl. 
kenés több mint 100 mg prednizolon 
20 Hgmm adandó iv. 

légzés dyspnoe 

gyomor-bél hányinger, hányás 
rendszer 
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Súlyosság i 
Iok 
lokalisati o 

lll. keringés 
sima
izomzat 

fontos 

Tünetek 

shock spasmus 
(bronchus 
és uterus) 

IV. keringés keringés és 
légzés légzésleállás 

Kezelés 

1.azonnal0,05-0,1 mg 
epinefrin iv. (1. amp. 
Tanogen 9 ml izotóniás 
konyhasóoldanal 
higítva; e'bból 0~5-1 ,O ml 
adandó be ív.) a hatástól 
függóen 1-2 perc múlva 
meg kell ismételni. 

a vérnyomás és kOlönö
sen a pulzus ellenőrzése 
(arrhythmia), 
2. kortikoszteroidok, pl. 
Depersolon, legalább 
50-1 00 mg ív. 

3. volumenpótlás 5%-os 
AlbuminnaL 
Először epinefrin és 
csak utána szteroid. Ezt 
a sorrendet az indokolja, 
hogy azonnali hatása 
csak az epinefrinnek van. 
A második helyen java
solt szteroid a megadott 
nagy adagban csak 5-10 
perc múlva kezdi kifejteni 
hatását, ezt az időtarta
rnol kell az epinefrin ha
tásának áthidalni. A fel
tüntetett gyógyszeres ke
zelés m<"JIIett a klinikai kép
tól függóen a reanimáció 
egyéb módszereit is alkal
mazni kell (lefektetés, 
lélegeztetés, külsó sziv 
masszázs). 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
o Megjegyzés: + Fb 
o Törzskönyvi szám: K- 1081 

Fájdalomcsillapító, hőcsökkentó és rheuma elle
nes hatású. 

A ciklooxigenáz enzim gátlása révén csökkenti a 
gyulladás fó mediátorainak a prosztagland inaknak a 
szintézisét, ezáltal gyulladásgátló hatással is ren
delkezik. 

A szalicilátok orálisan adagolva jól felszívódnak. 



Enzimetikusan szalicilát-és acetátionokká hidro
lizál a szervezetben. 

A vérben és a szövetekben szalicilsawá meta
bolizálódik, és főleg a vizelet útján eliminálódik. 
e Hatóanyag 

500 mg acidum acetylsalicylicum tablettánként. 
e Javallat 

Húléses· és rheumás megbetegedések, fejfájás 
és egyéb fájdalom, lázas állapot. 
e Ellenjavallat 

Haemorrhagiás diathesis, gyomor- és nyombél
fekély, szalicilát-tú!érzékenység. Gyermekek bá
rányhimlő és influenza vírusfertőzése. 
e Adagolás 

Szokásos napi adagja feln6fteknek 1-3 g (2-3-
szar 1-2 tabletta), rheumás betegségekben napi 
(8-1 o tabletta) 4-5 g is szükséges lehet. 

Gyermekeknek életkortól fűggően napi 250 mg-
1,5 g {2-3-szor %-Y2-1 tabi). 

A tablettákat bőséges folyadékkal kell bevenni, 
esetleg előzóen összetörve. 
e Mellékhatás 

Gyomor- és bélpanaszok, -vérzések, elsősorban 
nagy adagoktól hányinger, hányás, izzadás, fülzú
gás, szédülés, hallásromlás, túlérzékeny egyéneken 
urticaria, asthmás roham. Intoxikáció esetén hyper
ventilatio, respiratorikus alkalosis, majd metabolikus 
acidosis, zavartság, convulsio, gyermekekben (ví
rusfertőzésekben alkalmazva) ritkán Raye-syndro
ma (súlyos májkárosodás, encephalopathia). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható: 
- heparinnal és orális anticoagulánsokkal {anti-

-coagutáns hatás fokozódik); 
- kortikoszteroidokkal (ulcusképződés, a gas-

trointestinalis vérzés veszélye fokozódik); 
- fenilbutazonnal és nem szteroid gyulladás

csökkentákkel {az uicerogén hatás fokozódik); 
- szulfanilkarbamid típusú antidiabeticumokkal 

(hypoglycaemizáló hatás erősödik); 
- metotrexáttal (ennek toxicitása fokozódik); 
- spironolaktonnal, furoszemiddel, szulfinpirazo-

lonnal (hatásuk csökkenhet). 
e Figyelmeztetés 

Asthmás, szénanáthás, ill. egyéb fáldalomcsil
lapítók, antireumatikumok iránt érzékeny betegek
nek óvatosan adható, mert asthmás rohamot provo
kálhat. 

óvatosan adható vese- és májbetegeknek. 
Terhesség alatt csak indokolt esetben szedhető, 

az utolsó hetekben adása kerülendő. Ha szoptatás 
alatt rendszeresen nagyobb acetilszalícilsav-ada
gra van szükség, a csecsemőt el kell választani. 

Egyéves kor alatt adása nem javalt. 
A szédülés és fülzúgás különösen gyermekeken 

és időseken a túladagolás tünete lehet. Tartós nagy 
adagú kezelésesetén a májműködés (transzaminá
zok) ellenőrzése és vizeletvizsgálat javasolt. 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtől 
védve. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 11137 

e Hatóanyag 
0,2 mg isoprenalinium chioratum (1 ml) ampul

lánként 
e Javallat 

Shock (hypoperfúziós syndroma) kezelésében 
adjuvánsként. szívmegál!ás, -a sinus caroticus 
hypersensitivitása, Adam-Stokes syndroma. Kamrai 
tachycardia és ritmuszavarok {az inatrop hatás foko
zása céljából), anaesthesia során fellépő bron
chospasmus. 
e Ellenjavallat 

Korábban is fennálló, ·tachycardiával társult 
szivritmuszavar, digitális intoxikáció által kiváltott 
tachycardia. 
e Adagolás 
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A szokásos kezdő adag sc. 0,2 mg (1 ml), majd 
0,15-1,2 mg (0,75-6,0 ml). A kezdő adag im. 0,2 mg 
(1 rnl), 0,02-1 ,O mg (O, 1-5,0 rnl), intracardiá/isan 
0,02 mg (0,1 ml). /v. adáshoz 1 ml-t 10ml-re kell 
hígítani izotóniás nátrium-klorid- vagy 5%-os glukóz 
inj.-val. A felhígított oldatból a kezdő adag 20--60 J.lg 
{1-3 ml), a-későbbiekben 10-200119 (0,5-10,0 ml). 

Infúzió készítése: 5 ml-t 500 ml 5%-os glukózol
dathoz (2.J.lg/ml). 

Ha a .folyadékbevitel korlátozott, nagyobb kon
centrációban is adható (legfeljebb 20 J.lg/ml-ig). Az 
infúzió sebességet a szívfrekvencia, a centrális vé
nás nyomás, a szisztémás vérnyomás és a vizelet
mennyiség alapján kell beállítani. 

A 2 J.lg/ml koncentrációjú oldatból 0,5-5 ~-tQ/perc 
{0,25-2,5 ml/perc). Előrehaladott shockos állapot
ban a beadás sebessége legfeljebb 30 JlQ/percig 
növelhető. 

e Mellékhatás 
Arckipirulás, izzadás, enyhe tremor, idegesség, 

fejfájás, ütésérzés formájában jelentkező palpitáció. 
Adam-Stokes-roham normális sinus ritmus rhellett, · 
ill. átmeneti szívblock (az AV-csomó vagy szárainak 
organikus megbetegedésében) paradox hatás is 
előfordult. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- epinefrinnel (súlyos ritmuszavar keletkezhet) 
Ovatosan adható: 
- ciklopropánnal anaesthesiában (ritmuszavart 

okozhat). 

e Figyelmeztetés 
A shockos állapotú betegeket a kezelés során 

szigorú megfigyelés alatt kell tartanil A kezelés meg
kezdése előtt a hypovolaemia rendezendő! Fokozott 
óvatosság szükséges szívelégtelenségben szenve
dő, cukorbeteg vagy hyperthyreosisban szenvedó 
betegek, valamint a sympathomimeticumok iránt ér
zékeny betegek esetében. Angina pectoris esetén, 
ha a szívfrekvencia hirtelen emelkedik, annak csö!~
kenéséig anginás fájdalom jelentkezhet. Ha a szív
frekvencia 110/perc értéket meghaladja, javasolt az 
infúzió sebességének csökkentése vagy az infúzió 
felfüggesztése. 130/perc szívfrekvencia esetén kam-

695 

rai ritmuszavarok keletkezhetnek. A kezelés okozta 
ritmuszavarokat - asthmások kivételével - proprano
tollal lehet javítani. Asthmásoknak cardioselektiv 1}
blockoló adása javasolt. 

Epinefrin kizárólag alternatív módon adható, az 
izoprenalin kezelés elött vagy után megfelelő időkü
lönbséggel. 

Terhesség eseténakkor adható, ha a v:árllató te
rápiás előny ellensúlyozza azt a kockáZatot amelyet 
használata a magzatra jelenthet. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 647 



e Hatóanyag 
100 mg Fe {111)-t tartalmazó terrisorbitaium cit

ricum complexum (2 ml) ampullánként 
e Javallat 

Vashiányos anaemia, a tárolt vas pótlása bél
rendszeri felszivódás zavara, orális vasterápia gas
trointestinális intoleranciája esetében, a per os vas
terápia ellenjavallatakor {pl. ulcus pepticum), ter
hességi anaemia, jelentős vérveszteség, vérzés 
esetében, ha a vértranszfúzió nem javallt. 
e Ellenjavallat 
Haemolytikus anaemia, hypoplastikus anaemia, 
haemocromatosis, kezeletlen anaemia perniciosa, 
aktív pyelonephritis, akut májbetegség. 
• Adagolás 

Felnőtteknek és gyermekeknek 1,5 mg Fe (lll) 
/ttkg!nap, a szokásos adagok (kb. 1 amp) mélyen 
im., tehát: 

15 kg esetén 0,5 ml, 
40 kg esetén 1 ,O ml, 
70 kg eselén 2,0 ml. 

J 

Az injekciót lassan és erőltetés nélkül kell bead
ni. Az injekció helyét nem szabad masszírozni. 

Az említett egyszeri adagokat nem szabad nö
velni, viszont szükség eselén csökkenthetók. 
• Mellékhatás 

Anaphylaxia, az injekció helyén érzékenység, 
fájdalom, esetleges átmeneti elszíneződés, 
urticaria. átmeneti fémes íz a szájban, étvágytalan
ság. Hányinger, hányás, szédülés, az arc kipirulása, 
ritkán palpitatio, mellkasi fájdalom, elsősorban ak
kor, ha az előírtnál nagyobb adagokat adnak, vagy 
ha a beteg egyidejűleg orális vasterápiában is ré
szesül. Érzékeny vagy súlyosan legyengült beteg
nek az ajánlott adagnál kevesebbet kell adni. 
A mellékhatások növekedhet, ha a transzferrin 
szaturáció mértéke magas, és ez a plazma szabad 
vastartalmával párosul. Pl. per os vasterápia eseté
ben vagy alacsony transzferrinkoncentráció eseté
ben. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerüfendó: 
- orális vaskészítményekkel (a mellékhatások 

növekednek). 
e Figyelmeztetés 
Csupán a vasat helyettesíti, akut vérveszteség ese
tében vértranszfúzió és/vagy vérpótló szerek adá-, 
sa indokolt. 

Mint egyéb vaskészítmény, a Jectofer sem hatásos 
rheumatoid arthrltis és fertőzések következtében 
létrejött anaemiákban. 

A Jectofer kb.-30%-a ürül ki a vizeletteL ezért a 
vizeletet barnára színezL 
Az ampulla felnyitás után azonnal felhasználandó! 

Eltartás: 15 °C-25 °C. 
• Megjegyzés: + V 
8 Törzskönyvi szám: K - 537 

A napi jódszükséglet fedezésére szolgáló 
készítmény. 

A magyarországi talajok és ivóvizek többsége 
jódban szegény, ezért a lakosság mintegy 80%-a 
bizonyítottan jódhiányos. 

Jódhiány eselén a pajzsmirigy megnagyob
bodása, obesitas, emelkedett szérumkoleszterin
szint, fokozott arteriosclerosis-hajlam, obstipatio, 
hajhullás, a szellemi teljesftőképesség csökkenése, 
fáradé-konyság, a gyermek testi és szellemi 
fejlődésének elmaradása jelentkezhet. 
8 Hatóanyag 

0,0654 mg kalium iodatum (megfelel 50 ~g 
jodidnak) tablettánként. 
e Javallat 

Jódpótlás, jódhiány megelőzése. 
e Ellenjavallat 

Manifest hyperthyreosis. Latens hyperthyreosis 
esetén napi 3 tablettánál több. Per os formában 
nem Ellenjavallat az iv. vagy a külsóleges kezelés 
során észlelt jódallergia. 
e Adagolás 

Napi adagja általában 1-3 tabletta, - a ter-
mészetes jódbevitel mennyiségétöl függóen. 

A napi jódszükséglet: 
0-5 hónapos korban 
6-12 hónapos korban 
1-3 éves korban 
4-6 éves korban 
7-1 O éves korban 
1 o éves kor felett 
Terhesség alatt 
Szoptatás alatt 

e Mellékhatás 

40 )lg 
50 )lg 
70 ~g 
90 j.tg 

120 j.tg 
150 )lg 
175 )lg 
200 )lg 

150 ~g/nap jódbevitelig nem ismert. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismertek. 
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e Figyelmeztetés 
A jódpótlás szükséges mennyiségének megál

lapítása során célszerű a Betegtájékoztató hát
oldalán közzétett magyarországi ,.jódtérkép" adatait 
figyelembe venni. 

A tényleges substitutiós igényt meghaladó 
mennyiség alkalmazása nem kívánatos. 

Teljességgel ném zárható ki, hogy amennyiben 
a pajzsmirigyben nagyobb autonom sejtcsoport 
múködik és a napi jódadag több, mint 150 J..l9 (3 
tabl.), hyperthyreosis! válthat ki. 

Eltartás: fénytől védve, szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4026 

JÓD párna (6 x.1 níl) 
.·· 

BIOGAL. .. . A"r'G kód: boMÍ303 

A jód fertőtlenítő hatását a fehérjékhez kötve 
fejti ki. 

A bőrön a baktériumokat fixálja és megöli, 
hatása a mélyebb rétegekbe is leterjed. 

O, 1%-os töménységben 1 perc alatt elpusztítja a 
gennyokozókat 

Bőrizgató, deriváló és reszorbeáló hatású, bőrre 
ecsetelve enyhe égető érzést és vérbóséget okoz. 
e Hatóanyag 

1 ml solutio iodi alcoholica pólyázott ampul
lánként 
e Javallat 

Sebellátás. 
e Ellenjavallat 

Jódallergia. 
e Adagolás 

Külsóleg. 
E/tartas: szobahómersekleten, fenytól vedve. 

e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 13375 

JODAMIDE 24% infúzió (1 x 250 ml) 

BRACCO ATC kód:-V08AA03 

e Hatóanyag 
45,75 g iodamidum (250 ml) oldatban (111 mg 

1/ml) 
e Javallat 

Intravénás urographia 
e Ellenjavallat 

Waldenström-féle paraproteinaemia, myeloma 
muitiplex, súlyos máj-, és veseelégtelenség. 

Terhesség es hyperthyreosiS eseten alka
lmazása különleges megfontolást igényel. 

• Adagolás 
Az ajánlott adag 2--4 ml/ttkg. Az iv. cseppinfúzió 

szokásos időtartama 10--15 perc. 
e Mellékhatás 

Anaphylaxiás vagy shockszerú manifesztációk: 
hányinger, hányás, diffúz erythema, hőhullám, 
fejfájás, gégeoedema, láz, izzadás, gyengeség, 
szédülés, dyspnoe, sápadtság, hypotensio, brady
cardia, collapsus. 
e Figyelmeztetés 

Kisgyermekek és csecsemők folyadékbevitelét 
nem szabad korlátozni, a hypertoniás kontraszt
anyag alkalmazását megelőzően a folyadék- és az 
elektrolitegyensúly zavarát rendezni kell. 

A pajzsmirigyműködés radioaktív jóddal történő 
funkcionális vizsgálata előtt figyelembe kell venni, 
hogy a vesén át kiválasztott jódtartalmú kontraszt
anyag alkalmazását követően a jódfelvétel több 
napon keresztOl (egyes esetekben akár 2 héten 
keresztül is) csökkent lehet. 
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A kontrasztanyaggal semmilyen más gyógyszert 
nem szabad összekeverni. 

Allergiás mellékhatások esetére az azonnali 
beavatkozás feltételeit biztosítani kell. 

Alkalmanként ·émelygés, hányinger, hányás, kö
högés, tüsszentés jelentkezhet e tünetek azonban 
általában gyorsan megszúnnek. Egyes esetekben 
azonban ezek a tünetek súlyos kontrasztanyagreak
ció első jelei lehetnek, éppen ezért elengedhetetle
nül fontos a betegek megfigyelése, hogy adott eset
ben a szükséges terápiás intézkedések késedelem 
nélkül végrehajthaták legyenek. Különösen az aller
giás reakciókra hajlamos betegeken lépnek fel bőr
jelenségek, mint bőrpír, viszkatési inger. Jelentős 

hypertensioban (malignus hypertonia), plasmocy
toma, a betegek rossz általános állapota vagy folya
dékhiánya (dehydratio) esetén gyakoribbak amel
lékhatások. 

A gyógyszeres beavatkozás a klinikai képnek 
megfelelóen a táblázat szerint alakulhat: 

Tünetek és teendők: 
Súlyassági Tűnetek 

fok, 

localisalio 

L bór flush, urticaria 

ll. keringés a pulzusszaporulat 

Kezelés 

A bó~elenségek általában 
megszúnnek, ha abba

hagyják a kontrasztanyag 

beadását, ellenkező 
esetbell antihisztamillok 

adhaták 

több, mint 20/perc antihisziaminok melletl 

a vérnyomáscsök- kortikoszteroidok. pl 
kenés több mi11t 100 mg pred11izolon 

20 Hgmm adandó iv. 

légzés dispnoe 

gyomor-bél hányinger, hányás 

rendszer 
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Súlyassági TOnetek 
Iok. 

localisalio 
lll. keringés 
sima-
izomzat 

shock 
spasmus 
(bronchus és 
uterus) 

IV. keringés keringés és 
légzés légzésleállás 

Kezelés 

1. azonnal 0,05-0,1 mg 
epinelrin 
(1. ·amp. Tonagen 

9 ml izotóniás 
konyhasóoldattal 
hígítva: ebből 0,5-1,0 ml 
adandó be iv.) a 
hatástól fűggóen 1-2 

perc múlva meg kell 
ismételni. Fontos a 
vérnyomás és kOlönösen 
a pulzus ellenőrzése 
(arrhythmia), 
2. kortikoszteroidok, pl. 
Depersolon, legalább 
50-100 mg iv. 
3. volumenpótlás 5%-os 
albuminnaL Először 
epinefrin és csak utána 
szteroid. Ezt a sorrendet 
az indokolja, hogy 
azonnali hatása csak az 
epinefrinnek van. A 
második helyen javasolt 
szteroid a megadott nagy 
adagban csak 5-10 perc 
múlva kezdi kifejteni 
hatását, ezt az idótartmot 
kell az epinefrin hatásnak 
áthidalni. A feltüntetett 
gyógyszeres kezelés 
mellett a klinikai képtól 
fúggóen a reanimáció 
egyéb módszerei! is 
alkalmazni kell (lefetetés. 
lélegeztetés. kOisó 
szívmasszázs). 

Eltartás: fénytól védve, szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K - 775 

e Hatóanyag 
9,91 g iodamidum, (20 ml) ampullánként {300 

mg 1/ml). 
• Javallat 

Cerebrális angiographia, iv. urographia, pariféri-
ás arteriographia és venographia. -
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e Ellenjavallat 
Waldenström-féle paraproteinaemia, myeloma 

multiplex. súlyos máj- és veseelégtelenség. 
Terhesség és hyperthyreosis esetén alkalmazá

sa különleges megfontolást igényel. 
• Adagolás 

Cerebrális angiographia: az adagot a beadás 
helye, módszere, valamint a beteg életkora alapján 
kell megválasztani. A carotis- vagy a vertebrális 
angiographiát katéterezés vagy a kontrasztanyag 
közvetlen percután injiciálása útján lehet elvégezni-, 
a szokásos adag 6---1 O ml. A retrográd brachiális 
cerebrális angiographia elvégzéséheZ felnőttnek 
35--50 ml egyszeri adagot a jobb a. brachia!isba kell 
gyorsan beadni. Gyermekek adagja az életkornak 
és a testtömegnek megfelelóen kevesebb. 

Intravénás urographia: Felnöttek szokásos 
adagja 20-40 ml, melyet 40-90 másodperc alatt kell 
iv. beadni. A gyermekek adagját" az életkornak és a 
testtömegnek megfelelően kell csökkenteni, a 
szokásos adag 0,5 ml/ttkg. 

Perifériás arteriographia és venographia esetén 
az egész végtag arteriális vagy vénás hálózatának 
ábrázolásához felnőttnek 2Q-:-30 ml-t kell adagolni 
gyors injekció formájában. Gyermekek esetében az 
adagot a testtömegnek megfelelóen kell csökken
teni. 
• Mellékhatás 

Anaphylaxiás vagy shockszerú manifesztációi<: 
hányinger: hányás, diffúz erythema, hőhullám, 
fejfájás, coryza, gégeoedema, láz, izzadás, asthe
nia, szédülés, sápadtság, dyspnoe és hypotensio; 
különféle bórkiütések. Convulsio, aphasia, syncope, 
hemiparesis, a látótér (rendszerint átmeneti) 
beszúkülése, valamint coma, továbbá bradycardia 
és a systemás artériás vérnyomás csökkenése. 
• Figyelmeztetés 

A kontrasztanyaghoz · semmilyen más gyógy
szert nem szabad hozzáadni. 

Kisgyermekek és csecsemák folyadékbevitelét 
nem szabad korlátozni, a hypertoniás kontraszt
anyag alkalmazását megelőzően a folyadék- és az 
elektrolitegyensúly zavarát rendezni kell. A pajzsmi
rigymúködés radioaktív jóddal történő funkcionális 
vizsgálata előtt figyelembe kell venni, hogy a vesén 
át kiválasztott jódtartalmú kontrasztanyag alkalma
zását követően a jódfelvétel több napon keresztül 
{egyes esetekben akár 2 héten keresztül is) csök
kent lehet. 

Allergiás mellékhatások esetén az azonnali bea
vatkozás feltételeit biztosítani kell. 

Allergiás reakciók, szív- és keringési tünetek, 
neurológiai szövódmények. Alkalmanként émely
gés, hányinger, hányás, köhögés, tüsszentés jelent
kezhet, e tünetek azonban általában gyorsan meg
szúnnek. Egyes esetekben ezek súlyos kontraszt
anyag reakció első jelei lehetnek, éppen ezért elen
gedhetetlenül fontos a betegek megfigyelése, hogy 

adott esetben a szükséges terápiás intézkedések 
késedelem nélkül végrehajthaták legyenek. Különö
sen az allergiás reakciókra hajlamos betegeken lép
nek fel bőrjelenségek, mint bőrpír, viszkatési inger. 
Jelentős hypertensioban _ (maliQnus hypertonia). 
plasmocytoma, a betegek rossz általános állapota 
vagy folyadékhiánya {dehydratio) esetén gyakorib
bak a mellékhatásók. 

A gyógyszeres beavatkozás a klinikai képnek 
megfelelöen a táblázat szarint alakulhat: 

Tünetek és teendők: 
Súlyassági TOnetek 

fok, 
localisalio 

l. bór fiush, urticaria 

11. keringés a pulzusszaporulat 

Kezelés 

A bórjelenségek általában 
megszünnek, ha abba- -
hagyják a kontrasztanyag 
beadását, ellenkező 
esetben antihisziaminok 
adhatók 

több, mint 20/perc antihisZiaminok mellett 
a vérnyomáscsók- kortikoszteroidok, pl. 
kenés több mint 100 mg prednizolon 

légzés 20 Hgmm adandó iv. 
dyspnoe 

. gyomor-bél hányinger 
reAOszer hányás 

lll keringés shock 
sima-, 
izomzat 

spasmus 
(bronchus 
és uterus) 

IV keringés keringés- és 
légzés légzésleállás 

1. azonnal 0,05-0,1 mg 
epinefrin iv. (1. amp. Tono
gen 9 ml izotóniás kony 
hasó oldattal hígítva, 
e bból 0,5--1 ,O ml 
adandó be ív.) a hatástól 
!Oggóen 1-2 perc múlva 
meg kell ismételni. 6ontos ; 
a vérnyomás és 
kOlönösen a pulzus 
ellenőrzése arrhythinia), 
2. kortikoszteroidok, 
pl. Depersolon, legalább 
50-100 mg iv. 

3. volumenpótlás 5%-os 
albuminnaL Előszór 
epinefrin és csak utána 
szteroid. tzi a sorrendet 
az indokolja, hogy 
azonnali hatása csak az 
epinefrinnek van. 
A második helyen javasolt 
szteroid a megadott nagy -
adagban csak 5-10 perc 
múlva kezdi kifejteni 
hatását, ezt az idótar\mot 
kell az epinefrin 
hatásának áthidalni. A 
feltüntetett gyógyszeres 

kezelés mellett a klinikai 
képtől fOggóen a 
reanimáció egyéb 
módszereit is alkalmazni 
kell (lefektetés, 
lélegeztetés, kO!só 
szívmasszázs). 

Eltartás: fénytól védve, szobahőmérsétdeten. 
o Megjegyzés: + Or 
• Törzskönyvi szám: K - 557 

• Hatóanyag 
12,56 g iodamidum {20 ml) ampullánként (380 mg 

1/ml). 
• Javallat 

Angiocardiographia, aortographia, retrograd 
aortographia, iv. aortographia, transfemorá!is per
cután aortographia és renális arteriographia, perifé
riás arteriographia és phlebographia, iv. urographia. 
• Ellenjavallat 

Waldenström-féle paraproteinaemia, myeloma 
multiplex, súlyos máj- és veseelégtelenség. 

Terhesség és hyperthyreosis esetén alkalmazá
sa különleges megfontolást igényel. 
• Adagolás 

A vizsgálatot éhgyomorra végzik, ezért előtte 

legalább .12 órán, keresztül a beteg ne egyék. Az 
érzékeny betegeket megfelelő nyugtatóval kell 
előkészíteni. Gyermekeken a beavatkozást a legcél
szerűbb általános anaesthesiában végezni. 

Angiocardiographia: Különös óvatossággal kell 
a .pulmonális hypertensioban vagy jobbkamra-elég
telenségben szenvedö betegek jobb kamrájába 
vagy a. pulmonalisába adni, minthogy az in j. fokoz
hatja a jobb pitvar, a jobb kamra vagy az a. pul
monalis nyomását, és ezzel bradycardiát és sziszté
más hypotensio kialakulását válthatja ki. A kont
rasztanyaget inj. formában az alkalmas perifériás 
vénába kell feCskendezni vagy katéteren keresztül a 
szívkamrába, vagy a nagyerekbe juttatni, ellenőrzés 
melle!t. Mindkét esetben a kontrasztanyagat gyor
san {1-2 sec alatt) kell bejuttatni. Mechanikus 
pumpainjektor segítségével magasabb beadási 
nyoníás érhető el. Angiographiában az átlagos 
adag felnóttekr:ek 20-50 tl)l, újszülöttek és kisgyer
mekek esetében 0,5--1 ml/tlkg. 

Aortographía: Az aorta és főágainak ábrázolásá
ra közvetlenül azaortába lehet bejuttatni vagy pedig 
megfelelő arteriális, vagy vénás úton lehet bevinni. 
Különös figyelmet kell fordítani a katéter hegyének 
elhelyezkedésére. Az-a. anonymába vagy a bal a. 
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carolis communisba történő nem megfelelő elhelye
zés bradycardiát, szisztémás hypotensio!, valamint 
a központi idegrendszer súlyos reakcióit (beleértve 
a convulsiokat is) váltja ki. Emellett a klinikailag ja
vallott adagok ismételt alkalmazása is kockázatos 
lehet. 

Retrográd aortographia: valamennyi korcsoport
ban (beleértve a gyermekeket is) szakésos adagja 
0,5~ 1 ,O ml/ttkg. 

/v. aortographia: 1 mllttkg, legfeljebb 80--100 ml 
összmennyiségig. Az adag két egyenlő részben a 
két karba egyidejCíleg beadható. 

Transtemorális percután aortographia és rená/is 
arteriographia: felnőttek szokásos adagja 20 ml. 
Szelektív renális arteriagráfia esetében a 4-8 ml 
közötti adag felnőtleknek rendszerint elegendő. 
Gyermekek esetében az adagot a testtömegnek 
megfelelően kell csökkenteni. 

Periféfiás arteriographía és phlebographia: A 
végtag-arteriographia szokásos módszere az a. 
brachialisba vagy az a. femoralisba adott percutan 
inj. Phlebographia esetében a kontrasztanyagat a 
vizsgált végtag megfelelő vénájába kell bejuttatni. 

Felnőttek egy végtagjába az egész arteriális 
hálózat ábrázolásához rendszerint 20--30 ml gyor
san beadva elegendő, gyermekek esetében az 
adagot a testtömegnek megfelelően kell csökken
teni. Phle-bographiára ugyanezen mennyiség javal
lott. 

Intravénás urographia: felnőttek esetében 20 ml 
iv., 40--90 sec alatt. Az iv. beadás után a kontrasz
tanyag a veséken keresztül gyorsan kiválasztódik. A 
röntgenfelvételek elkészítésére legalkalmasabb idő 
a beadási követő 5~ 12. perc. 

A legjobb eredmények elérése érdekében meg
felelő betegelőkészítésre van szükség. Az uro
graphiát megelőzően néhány napig a beteg kevés 
salakanyagot ·tartalmazó ételt egyen, továbbá a 
kontrasztanyag alkalmazása előtti 12-15. órában 
szüntesse be a folyadékfelvételt Amennyiben nin
csen eilenjavallata, a beteg a vizsgálatot megelőző 
este hashajtót vegyen be. 
e Mellékhatás 

Anaphylaxiás vagy shockszerú manifesztáci
ók: hányinger, hányás, kiterjedt erythema, hőhullám, 
fejfájás, coryza, gégeoedema, láz, izzadás, asthe
nia, szédülés, sápadtság, dyspnoe és hypotensio; 
különféle bőrkiütések. Convulsio, aphasia, syncope, 
hemiparesis, a látótér {rendszerint átmeneti) beszCí
külése, valamint coma, továbbá bradycardia és a 
systémás artériás vérnyomás csökkenése. 

Aortographia során előfordulhat még veseinfarc
tus, akut tubuláris necrosis, myelitis transversára 
emlékeztető gerincvelő-károsodás, retroperitoneális 
vérzés, arteriális thrombosis, intestinalis necrosis, 
valamint kiterjedt pomphusképzódés. Végtag-arteri
ographia kapcsán gyakran megfigyelhető a dias
tolés vérnyomás mérsékeft csökkenése, különösen · 
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az a. brachialis esetében. A vérnyomás megválto
zása rendszerint csak rövid időn keresztül á!l fenn, 
és semmilyen speeiélis kezelést nem igényel. 

A/fergiás mellékhatások eselén az azonnali be
avatkozás feltételeit biztositani kell. 

Allergiás reakciók, szív- és keringési tünetek, 
neurológiai szövódmények. -Alkalmanként émely
gés, hányinger, hányás, köhögés, tüsszentés jelent
kezhet, e tünetek azonban általában gyorsan meg
szCínnek. Egyes esetekben ezek súlyos kontraszt
anyag reakció első jelei lehetnek, éppen ezért elen
gedhetetlenül fontos a betegek megfigyelése, hogy 
adott esetben a szükséges terápiás intézkedések 
késedelem nélkül végrehajthatók legyenek. Különö
sen az allergiás reakciókra hajlamos betegeken lép
nek fel bőrjelenségek, mint bőrpír, viszketési inger. 
Jelentős hypertensioban (malignus hypertonia), 
plasmocytoma, a betegek rossz általános állapota 
vagy folyadékhiánya (dehydratiO) esetén gyakorib
bak a mellékhatás. A gyógyszeres beavatkozás a 
klinikai képnek megfelelóen a táblázat szerint ala
kulhat: 

Tünetek és teendők: 
Súlyassági TOnetek 

fok, 
localisalio 

L bór flush, urticaria 

ll. keringés a pulzusszaporulat 

.Kezelés 

A bórjelenségek általában 
megszUnnek, ha 

abbahagyják a 

kontrasztanyag beadását-. 
ellenkező esetben 
antihisziaminok adhatök 

több, mint 20/perc antihisZiaminok mellett 
a vérnyomáscsök- kortikoszteroidok, pl. 

kenés több mint 100 mg prednizolon 
20 Hgmm adandó iv. 

légzés dyspnoe 

gyomor-bél hányinger hányás 
rendszer 

lll keringés shock 
sima- spasmus 

izomzat (bronchus és 

uterus) 

IV keringés keringés és 
légzés légzésleállás 

1. azonnal 0,05--0,1 mg 

epinefrln lv. (1. amp. Tono

gen 9 ml izotóniás kony
hasó oldattal hígftva, ebből 

0,5--1 ,O ml adandó be lv.) 
a hatástól függóen 

1-2 perc mlilva meg kell 
ismételni. Fontos a 
vérnyomás és kUiönösen 

a pulzus ellenőrzése 
arrhythmia), 
2. kortikoszteroidok, 

pl. Depersolon, 

legalább 50--100 mg ív. 

3. volumenpótlás 5%.-os 

albuminnaL Előszór 
epinefrln és csak utána 

Súlyassági Tünetek 
fok, 

losalisati o 

e Figyelmeztetés 

Kezelés 

szteroid. Ezt a sorrendet 

az indokolja, hogy 
azonnali hatása csak az 

epinefrlnnek van. A 
második helyen javasolt 
szteroid a megadott nagy 
adagban csak 5-10 perc 

múlva kezdi kifejteni 

hatását, ezt az 
időtartamct kell az 
epinefrin hatásának 

áthidaint A feltOnletett 

gyógyszeres kezelés 

mellett a klinikai képtól 
fOggóen a reanimáció 
egyéb módszereit is 

alkalmazni kell (leletetés, 

lélegeztetés, kOlső 
szívmasszázs). 

A kontrasztanyaggal semmilyen más gyógyszert 
nem szabad összekeverni. 

Kisgyermekek és csecsemők folyadékbevitelét 
nem szabad korlátozni, a hypertoniás kontraszt
anyag alkalmazását megelőzően a folyadék- és az 
elektrolitegyensúly zavarát rendezni kelL 

A pajzsmirigymCíködés radioaktív jóddal történó 
funkcionális vizsgálata előtt figyelembe kell venni, 
hogy a vesén át kiválasztott jódtartalmú kontraszt
anyag alkalmazását követően a jódfelvétel több na
pon keresztül {egyes eSÉltekben akár 2 héten ke
resztül is) csökkent lehet. 

Eltartás: fénytő védve, szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K ~ 558 

JbDAMII)Ei420 injekció (5 x :is ml) 

BRACCO 

& Hatóanyag 
17,32 g iodamidum (25 ml) ampullánként (420 

mg 1/ml). 
e Javallat 

Angiocardiographia, aortographia, retrográd 
aortographia, iv. aortographia, transtemorális per
cután aortographia és renális arteriographia, per
ifériás arteriographia és phlebographia, iv. uro
graphia. 
e Ellenjavallat 

Waldenström-féle paraproteinaemia, myeloma 
multiplex, súlyos máj- és veseelégtelenség. 
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Terhesség és hyperthyreosis esetén alkalmazá
sa különleges megfontolást igényel. 
• Adagolás 

A vizsgálatot éhgyomorra végzik, ezért a vizsgá
lat előtt legalább 12 órán át a beteg ne egyék sem
mit. Az érzékeny betegeket megfelelő nyugtatóval 
kell előkészíteni. Gyermekek esetében a legcélsze
rűbb általános anaesthesiában végezni. 

Angiocardiographia. A kontrasztaflyaQof'inj. for
mában az alkalmas perifériás vénába kell fecsken
dezni vagy katéteren keresztül a szívkamrába, vagy 
a nagyerekbe juttatni, ellenőrzés mellett. Mindkét 
esetben a kontrasztanyagat gyorsan (1-2 sec alatt) 
kell bejuttatni. Mechanikus pumpainjektor segítsé
gével magasabb beadási nyomás érhető el. Szaká
sos adagja felnőtteknek 25-50 m!, gyermekek ese
tében 0,5--1 ml/ttkg. 

Aortographia. Az aorta és főágainak ábrázolása 
érdekében a készítményt közvet!enül az aortába 
vagy pedig megfelelő artériás, vagy vénás úton kell 
bejuttatni. Valamennyi korcsoport számára 
{beleértve a gyermekeket is) a retrográd aor
tographia szokásos adagja 0,5-1 ml/ttkg, iv. aor
tographia esetében 1 ,O ml/ttkg. Két egyenlő részre 
osztva beadható a'könyökvénákba. 

Transtemorális percután aortographia és rená/is 
arteriographia. Felnőttek szakésos adagja 25 ml. 
Szelektív renálls arteriographia esetében az 5-8 ml 
közötti adag rendszerint elegendő. Gyermekek 
adagját a testtömegnek megfelelően kell csökken
teni. 

Perifériás arteriographia és ph/ebographia. A 
készítmény alkalmas a perifériás arteriális vagy vé
nás érhálózat ábrázolására. A végtag-arte
riographiában alkalmazott szokásos módszer az 
a.brachialisba történő percutan injektálás. A phle
bographia esetében a kontrasztanyagat a vizsgált 
végtag megfelelő vénájába kell beadni. 

A gyorsan beadott 20-30 ml rendszerint elegen
dő a felnőttek egy végtagjába az egész arteriális 
ágrendszer ábrázolására; gyermekek esetében az 
adagot a testtömegnek megfelelően kell csökkente
ni. Phlebographiára ugyanezen dózisok javal!ottal<.. 

Intravénás urographia. Az iv. beadás után a 
kontrasztanyag a veséken keresztűl gyorsan kivá
lasztódik. A röntgenfelvételek elkészítésére legal
kalmasabb a beadás! követő 5-12. perc. Felnőt
tek: javallott adag 25 ml, iv. 40--90 másodperc aliatt 
A vizsgálatot megelőzően a beteg néhány napon 
keres~::tül kevés salakanyagot tartalmazó ételt 
egyék, továbbá a kontrasztanyag beadása elött 
12-15 órával ne igyon. A vizsgálat előtti este has
hajtót vegyen be. 
• Mellékhatás 

Anaphylaxiás vagy shockszerü manifesztáci
ók hányingerrel és -hányássa!, a bór kiterjedt kipiru
lása és melegségérzés, fejfáfás, egyes esetekben 
coryza, gégeoedema, láz, izzadás, asthenia, szé-



dülés, sápadtság és mérsékelt hypotensio, bőrki
ütés. 

Súlyosabb reakciók (amelyek a cardiovascularis 
szmvrendszert érintik), sürgősségi ellátást igényel
hetnek. 
8 'Figyelmeztetés 

A kontrasztanyagat egyéb gyógyszerrel nem 
szabad összekeverni. 

Csecsemők és kisgyermekek esetében a folya
dékbeviteit nem kel! korlátozni. 

?}. pajzsmirigymúködés radioaktív jóddal történő 
furÍ1<cionális vizsgálata előtt figyelembe kell venni, 
hf.?DY a vesén át kiválasztott jódtartalmú kontraszt
anyag alkalmazását követően a jódfelvétel több na
pon keresztül (egyes esetekben akár két héten ke
:r.esztül is) csökkent lehet. 

l;/6vigyázatossági intézkedések 
:Angiographia. Felnőttek: a készítményt fokozott 

::Óvatossággal kell az olyartbetegek jobb kamrájába, 
-:vagy az a.pulmonálisába adni, akik pulmonális 

. ~YPertensióban vagy jobbkamra-elégtelenségben 
-Szenvednek, minthogy az in j. emelheti a jobb kam
f8, -a jobb pitvar vagy az a.pulmonális nyomását, és 
:igy bradycardiát és szisztémás hypotensiót okoz. 

Gyermekek: a kontrasztanyag jobb szívfélbe tör
ténO juttatása igen nagyfokú óvatosságat igényel 
cyanotikus újszülöttek esetében pulmonális hyper
tensio és a jobb szívfél károsadott múködése mel
lett. 

Aortographia. Az aortaív vizsgálatakor különös 
figyelmet kell fordítani a katéter hegyének elhelye
zésére. Az a.anonymába vagy a bal a.carotis com
munisba történő figyelmetlen bejutás bradycardiát, 
syStolés vérnyomásesést, valamint súlyos központi 
idegrendszeri reakciókat (beleértve a görcsöket is) 
vált -ki. Ismételt alkalmazása is kockázatos. Az aor
tographia során veseinfarctus, akut tubuláris necro
sis, myelitis transversára emlékeztető gerincvelő-ká
rosodás, retroperitoneális vérzés, arteriális thrombo
sis, intestinális necrosis, valamint kiterjedt pom
phusképzódés fordulhat elő. 

Perifériás arteriographia és phlebographia. A 
végtag-arteriagráfia mellett gyakran megfigyelhető 
adistális vérnyomás mérsékelt esése, különösen az 
a.brachialis esetében. A nyomásváltozás rendsze
rint orövid tartamú és semmilyen speciális kezelést 
nem igényel. 

Allergiás me/lékhatás esetén az azonnali be
-avatkozás feltételeit biztosítani kell. 

Allergiás reakciók, szív- és keringési tünetek, 
neurológiai szövődmények. Alkalmanként émely
gés, hányinger, hányás, köhögés, tüsszentés jelent
kezhet, e tünetek azonban általában gyorsan- meg
-szúnnek. Egyes esetekben ezek súlyos -kontrasz
tanyag reakció első jelei lehetnek, éppen ezért elen
gedhetetlenül fontos a betegek megfigyelése, hogy 
adott esetben a szükséges terápiás intézkedések 
-késedelem nélkül végrehajthaták legyenek. Különö-

sen az allergiás reakciókra hajlamos betegeken lép
nek fel bőrjelenségek, mint bőrpfr, viszketési inger. 
Jelentős hypertensióban {malignus hypertonia), 
plasmocytoma, a betegek rossz általános állapota 
vagy folyadékhiánya (dehydratio) esetén gyakorib~ 
bak a mellékhatások. 

A gyógyszeres beavatkozás a kliniaki képnek 
megfelelóen a táblázat szerint alakulhat: 

Tünetek és teendők: 
Súlyassági Tünetek 

fok, 
localisalio 

l. bór flush. urticaria 

IL keringés a pulzusszaporulat 

Kezelés 

A bórjelenségek általában 
megszűnnek, ha 
abbahagyják a 
kontrasztanyag beadását, 
ellenkező esetben 
antihisztaminok adhatók 

több, mint 20/perc antihisztamino mellen 
a vérnyomáscsök- kortikoszteroidok, pl. 
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kenés több mint 100 mg prednizolon 
20 Hgmm adandó iv. 

légzés dyspnoe 
gyomor-bél hányinger hányás 
rendszer 

lll keringés shock 
sima- spasmus 
izomzat (bronchus 

és uterus} 

IV keringés keringés és 

légzés légzéselállás 

1. azonnal 0,05-0.1 mg 
epinefrin iv. (1_ amp. Tono
gen 9 ml izotántás kony
hasó oldattal hígitva, 
ebből 0,5-1 ,O ml 
adandó be iv.) a 
hatástóllüggóen 1-2 

perc múlva meg kell 
ismételni. 
Fonlos a vérnyomás és 
különösen a pulzus 
ellenőrzése arrhythmia), 
2. kortikoszteroidok, 
pl. Depersolon, 
legalább 50-100 mg ív. 

3. volumenpótlás 5%-os 
AlbuminnaL Elöszőr 
epinefrin és csak utána 
szteroid. Ezt a sorrendet 
az indokolja, hogy 
azonnali hatása csak az 
epinefrinnek van. 
A második helyen javasolt 
szteroid a megadott nagy 
adagban csak 5-10 perc 
múlva kezdi kifejteni 
hatását, ezt az időtartmct 
kell az epinefrin hatásnak 

áthidalni. A leltüntetett 
gyógyszeres kezelés 
mellett a klinikai képtól 

Súlyassági Tünetek 
fok, 

localisalio 

Kezelés 

fOggóen a reanimáció 
egyéb módszereit is 
alkalmazni kell (lefektetés, 
lélegeztetés, külsó 
szívmasszázs). 

Eltartás: fénytől védve, szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1008 

JlJMEXtal:íllilta(sO~f·· 
CHINOIN 1~~::k6á~··~ó*B::6'rb·';:, 

A szarvezetben kétféle mitochondrialis 
monoamino-oxidáz enzim {MAO~A és MAO-B) talál
ható.- A két enzim-szubsztrát specificitása különbö
ző. A MAO-A elsősorban a szerotonint, nor-adrena
lin! és adrenalint, a MAO-B pedig a feniletilamint 
bontja. A dopamint és a tiramint mindkét enzim 
metabolizálja. A két enzim egyenlótlen ül oszlik meg 
a szervezetben. Az agyban döntően MAO-B találha
tó. A Jumex hatóanyaga, a szelegilin a MAO-B en
zim szelektív, irreverzibilis bénítója. Gátolja még a 
dopamin visszavételét az idegvégződéseken, vala
mint gátló hatást fejt ki a presynaptikus dopamin re
ceptorokra. 

A Parkinson-betegség pathológiai alapja a 
nigro-striatalis dopaminerg neuronok számának 
csökkenése. A Jumex a MAO-B bénítása révén nö
veli a dopaminszintet, levodopávai együtt adva ma~ 
gas dopaminkoncentrációt biztosít a nigro-striatalis 
regióban. Fokozza a levedapa hatását, ezáltal csök
kenti a szükséges levodopa adagot. lerövidít! a ked
vező hatás kialakulásának latenciaidejét, megnyújt
ja a hatástartamot. Mivel nem gátolja egyéb 
manaaminok metabolizmusát, adása mellett nem 
jön létre hypertoniás reakció (ún. sajteffektus). 

Az Alzheimer-kór és az Alzheimer típusú idősko
ri dementia {SDAT) idiopath)ás eredetű degeneratív 
folyamat, melynek kialakulásában alapvető szerepet 
játszik a cholinerg rendszer aktivitásának csökken
tése, a corticalis és subcorticalis MAO-rendszer ak
tivitásának fokozódása. Egyre több adat támasztja 
alá, hogy a cognitív folyamatokban a katecholamin
erg rendszernek alapvető regulációs szerepe van. 

A MAO-B gátlásával a dopaminszint emelkedik, 
a megnövekedeh dopaminkoncentráció hatására a 
cognitiv teljesítmény javul, illetve a cognitiv funkci
ók romlása lassui.Orálisan jól felszívódik, gyorsan 
metabolizálódik, az irreverzibilis MAO-B gátlás miatt 
a klinikai hatás nem függ az eliminációs időtől, ezért 
napi egyszeri adagban is alkalmazható. 

703 

e Hatóanyag 
5 mg selegilinium chioratum tabletténként 

e Javallat 
A Parkinson-betegség kezdeti (korai) szakában 

manaterápiaként alkalmazva jelentősen késlelteti a 
levedapa kezelés bevezetésének időpontját, kivéd· 
heti az "on-off" periódusok megjelenését, lehetövé 
teszi a beteg munkaképességének teljes vagy rés
zleges megtartását Levedapa szubsztltuCiÓ''rilellett 
alkalmazva adjuváns hatású, erősíti illetve meg
nyújtja a levodopa hatását, lehetövé teszi a levo
dapa adagjának csökkenését. 

Súlyos Parkinson-syndromában adása egyes 
esetekben jó eredményt nyújt. 

Atzheimer-kórban és Alzheimer-típusú időskori 

dementia enyhe és közepes fokú stádiumában 
manaterápiás kezelésként a dopaminszint 
emelkedése lehetövé teszi, hogy a beteg intellek
tusa, memóriája, tanulási készsége, mctoros és 
instrumentális aktivitása fokozódjék, hangulata, 
magatartása, szocializációs készsége javu!jon. 
e Ellenjavallat 

Dopaminhiánnyal nem járó extrapiramidális 
megbetegedések (esszenciális tremor, Huntington 
chorea stb.), szelegilio iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

Parkinson-betegségben szokásos kezdő adagja 
napi 5-10 mg 1-2 tabi.) reggel, esetleg reggeli és 
kora délutáni elosztásban. A kezelés során a kezdő 
adag a felére csökkenthető. 

Kombinált kezelés esetén a korábbi levodopa 
adag többnyire csökkenthető. Más antiparkinson
szerek adagját nem befolyásolja. 

Alzheimer-kórban és SDAT-ban javasolt kezdő 
adagja napi 5 mg (1 tabl.) reggel, amely a terápiás 
hatás mérlegelését követően napi 10mg-ra emel
hető. 
e Mellékhatás 

Manaterápiában rendszerint jól tolerálható. Rit
kán szájszárazság, átmeneti enyhe alvászavar, szé
rum alanin-aminotranszferáz emelkedés előfordul. 

Elvétve leírtak szemészeli mallékhatásokat (pl. 
homályos látást). 

Mivel a levodopa hatását erősíti, kombinált adás 
esetén a levodopa cerebralis mellákhatásai {nyug
talanság, hallutinatio, hyperkinesis, zavartság) eró
södhetnek. {A levodopát perifériás dekarbo
xilázgátlóval szükséges adni). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A kezelés során indirekt sympathomimeticumok 
alkalmazása kerülendő a hypertonia veszélye miatt. 
MAO-A gátlókkal való együttes adása súlyos vér
nyomás csökkenést okozhat Nem adható együtt 
fluoxetinnel (Prozac) izgatottság, hypertonia, ataxia, 
maniform psychosis kialakulásának veszélye miatt. 
A fluoxetin hosszú felezési ideje miatt a Jumex
kezelés megkezdése és a fluoxetin abbahagyása 
között minimum 5 hétnek kell eltelnie. A Jumex-



kezelés elhagyását követően a fluoxetin adása 14 
nap múlva megkezdhető. Irodalmi adatok alapján 
ismert a nem szelektív MAO-inhibitorok és a petidin 
között gyógyszerkölcsönhatás. Noha a fenti interak
ció mechanizmusa még nem tisztázott, mégis szük
ségesnek tartjuk a szelektív MAO-B inhibitor 
szelegilio és a petidin együttadásának elkerülését. 

Hatását a levedapa potencírozz 
• Figyelmeztetés 

Fokozott óvatossággal adható gyomor- és 
nyombélfekély, labilis hypertonia, ritmuszavar, sú
lyos angina pectoris és psychosis Parkinson
betegséggel egyidejű fennállása esetén. 

A betegség előrehaladott szakában a levedapa 
kezelés hatékonyságát a motoros teljesítményben 
gyógyszerfüggő ingadozások nehezítik (end of 
dose akinesia, wearing-off jelenség). Jumex adago
lásával a teljesítményjavító hatás egyenletessé te
hető. Amennyiben a teljesítmény-ingadozások na
gyobb amplitúdójúvá váln~k (.on-off") és az "on" 
stádiumban hyperkinesisek jelentkeznek, alkalma-
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zása a beteg motoros teljesitményét ugyan javítja, 
az "off" fázisokat lerövidíti, de a hyperkinesiseket is 
fokozhatja. A levodopa kezelés Jumex-szel történő 
kiegészítése- a várhatóan jelentkező levodo pa mel
lékhatások miatt - fokozott szakorvosi ellenőrzés 
mellett történjen. A kezelés beállítását követően a 
beteget lehetőség szerint legalább 3 havonta elle
nőrizni kell. Magasabb adag (tőbb mint 20 mg) ese
tén elveszíti MAO-B gátló szelektivitását és a MAO
A-t is gátolja, emiatt megnő a hypertonia kialakulá
sának lehetősége, különösen tiraminban gazdag 
ételek (sajt, vörösbor, csirkemáj, hering stb.) fo
gyasztása esetén. A transzaminázok átmeneti emel
kedésének lehetősége miatt tartós kezelés esetén 
javasolt az enzimértékek időszakos ellenőrzése. 

Laktóz intoleranciában szenvedő betegekben 
gastrointestinalis panaszokat okozhat a tabletta lak
tóz tartalma miatt. 

Eltatás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3573 

K 
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1 
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PHf.RMACIA.···· ~TC·!(~&.~of~6o{ 

A Kabikinase nagytisztaságú szti'eptokináz ké
szítmény, me!yet a Lancefield-C csoporthoz tartozó 
béta-haernalitikus törzs tenyészetéból állítanak elő. 

A különböző tisztftási eljárások során különbözó 
enzimeket pf: sztreptodornázt, sztrepto!izint és 
hialuronidázt vonnak ki a tápoldatbóL 

A sztreptokináz mintegy 47 OOO dalton molekula
súlyú fehérje. 

A szubsztancia sterilliofilizált por alakjában, puf
fer sókkal összekeverve kerül az üvegekbe. A por 
vízben teljesen és szfntelenül oldódik. A hozzáadott 
albumin miatt az üveg tartalma esetenként halvány 
sárgás-barna színú lehet. 

A Kabikinase aktlvitását nemzetközi egységben 
(NE) mérik. 

A sztreptokináz a plazminogénnel sztöchio
metrikus 1:1 arányú n aktivátor komplex n -et képez, 
mely a vérben vagy vérrögben levő plazminogént 
plazminné alakítja át. A plazmin azáltal oldja a vér
rögöt, hogy az oldhatatlan fibrint oldékony fibrin
származékká alakítja áLAz aktivátor komplex fele
zési ideje a plazmában kb. 20 perc. 

Minthogy a sztreptokináz intravénásan beadva 
gyenge streptococcus antigén, a Kabikinase-t elein
te az emberi vérben- a korábbi streptococcus fer
tőzések miatt rendes körülmények között - mindig 
megtalálható antitestek semlegesítik. A fibrinolitikus 
állapot csak akkor jön létre, ha a beadott sztrepto
kináz mennyisége meghaladja az anti-sztreptokináz 
antitest titert; a thrombolysis akkor kezdődik el, ha a 
sztreptokináz aktivátor komplex a thrombusba pe
netrált. 
e Hatóanyag 

250 OOO NE streptokinasum porampullánként 
1 500 OOO NE streptokinasum porampullámként. 

• Javallat 
Acut myocardialis infarctus. 
Mélyvénás thrombosis. 
Akut masszív lüdőembólia. 
Thrombus által keletkezett akut arteriális elzáró

dások és embolia. 
Rögképződés a haemedialysis shunt-ban. 

e Ellenjavallat 
Mivel a thrombolyticus terápia a vérzés veszé

lyét növeli, a sztreptokináz adása ellenjavallt a kö
vetkező esetekben: 
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- 10 napon belül lezajlott trauma vagy trau
matikus beavatkozás, (pl. műtét, biopsia vagy inva
siv diagnosztikus eljárás); 

- súlyos, nem kezelt hypertonia: _ _ .-
- hypertaniás- vagy diabeteses retina'Pathra: 
- az utóbbi két hónapon belül lezajlott cerebro-

vascularis történések, mint pl. agyvérzés (stroke) 
vagy intracranialis rosszindulatú folyamatok; 

-potenciális belső vérzés (pl. peptikus fekély, 
colitis u!cerosa, diverticulitis vagy viscerálls tu
morok); 

- haemorrhagiás diathesis thrombocytope
niával; 

- súlyos máj- és veseelégtelenség: 
- kardiális eredetű embóliára való hajlam (pl. 

mitrális bil!entyú megbetegedése pitvari fibri!láció
val, bakteriális endocarditis); 

- terhességben nem bizonyított a sztreptokináz 
biztonságos alkalmazása, ezért a vete való kezelés 
nem javasolt; 

-a terhesség első 18 hetében thrombolytikus te
rápia a placenta leválásának veszélye miatt nem al
kalmazható; 

- idős (70 év feletti életkor) betegek esetében a 
sztreptokináz kezelés várható elónyeit mérlegelni 
kell a megnövekedett vérzési veszéllyel szemben: 
annak ellenére, hogy lényeges martalitás csökke
nés! mutattak ki idős (75--80 év) betegeken, akik 
myocardiális infarctusban thrombolyticus terápiá
ban részesültek. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan, vagy intracoronariás in-
fúzióban. 

Az infúziós oldatok elkészftése: 
1. Oldás 
A Kabikinase 250 OOO NE tartalmú porampullát 5 

ml aqua destillala pro injectlone-ban vagy steril, izo
tóniás nátriumklorid oldatban kell feloldani. 

A Kabikinase 1 500 OOO NE tartalmú porampullát 
10 ml aqua destilfata pro injectione-ban kell feloldani. 

A habképződés elkerülése érdekében az üveget 
csak óvatosan szabad mozgatni. 

A koncentrált Kabikinase oldatokat nem szabad 
hígítás nélkül beadni! 

2. Hlgítás 
AZc. elkészített koncentrált oldatokat megfelelő 

mennyiségű steril, izotóniás nátrium-klorid- vagy 
steril, 5%-os glukóz oldatot tartalmazó infúziós 
üvegbe vagy PVC-zsákban kell aszeptikus körűlmé
nyek között infundálni. 

Az igy hígitott oldatok iv. és intracoronariás fel
használásra alkalmasak, amelyeket lehetőség sze
rint azonnal, de a kezdeti feloldást is beleértve leg
később 12 órán belül fel kell használni. 



Szokásos adagolása 
Acut myocardialis infarctus 
!v. infúzió formájában 1 500 OOO NE Kabikinase-t 

kell 100 ml steril. izotóniás nátrium-klorid- vagy ste
ril 5%-os glukóz oldatban állandó sebességgel, 30-
60 perc alatt beadni. 

lntrakoronáriásan alkalmazva 250 Q00--300 OOO NE 
Kabikinase-t kell steril, izotóniás nátrium-klorid- vagy 
steril 5%-os glukóz oldatban 30-60 perc alatt beadni. 

A Kabikinase-t a myocardialis infarctus tünetei 
megjelenése után, amint lehet adni kell. A legjobb 
eredmény a martalitás csökkentésében akkor érhe
tó el, ha a sztreptokinázt az első 6 órában alkalmaz
zák, de lényeges javulást észleltek még az első 24 
órában adva is. 

Hacsak nem ellenjavalt, a myocardialis infarctu
sos betegeknek kiegészftésül orális kisdózisú acetil
szalicilsavat kell kapniuk. 

Mélyvénás thrombosis, tüdóembóliaés artériális 
elzárádások esetén: 

A szokásos adagolás áll egy kezdő telítő adag
ból {mely a keringő anti-sztreptokináz antitestek 
semlegesítésére szolgál), és az ezt követő fenntartó 
adagból {a folyamatos szisztémás lítikus állapot 
fenntartására). 

Kezdő adag: 250-000 NE Kabikinase 100--300 
ml steril, izotóniás nátrium-klorid- vagy steril, 5%-os 
glukóz oldatban, melyet 30 perc alatt kelt beadni ív. 
infúzióban. 

Fenntartó adag: 100 OOO NE Kabikinase órán
ként, 3 napon át. ív. infúzióban. 

Ezt ajánlatos a következő módon alkalmazni: 
1 500 OOO NE Kabikinase-t 500 ml steril, izotóni

ás nátrium-klorid- vagy steril, 5%-os glukóz oldat
ban 12 óránkénti periodusban adni. Ha lehetséges 
ezt angiographiás ellenőrzés kövesse. Ha klinikai 
hatás 3 nap elteltével nem mutatható ki, úgy a keze
lést meg kell szakitani. 

Egyébként, amennyiben indokolt a Kabikinase
kezelés további 1-3 napig folytatható. 

Haemodialysis shunt-ben keletkező rögképző

dés esetén: 
Az arteriavenosus shunt-ben keletkező rögök 

feloldására 
100 OOO NE Kabikinase van feloldva 100 ml ste

ril, izotóni ás nátrium-klorid oldatban. 
A shunt rögöket tartalmazó részébe 10 000-25 OOO 

NE (10-25 ml) Kabikinase-nak kell kerülnie és ezt a vé
nás oldalon csipesszel kell lezárni. Az artériás oldalon 
egy steril egyszerhasználatos fecskendő segítségével 
légpárnál kell kialakítani, mellyel szemben az artéria 
pulzálni képes. 

Ha szükséges a Kabikinase-kezelés 30-45 perc 
után megismételhető. 
• Mellékhatás 

Hypotonia és bradycardia gyakori mellékhatás 
(10%) a myocardialis infarctusban szenvedö beteg 
esetében. Lásd még Figyelmeztetés fejezetet is. 

Enyhe vérzés (kb. 3-4%-os gyakorisággal) az 
alkalmazás-, ill. mútét helyénél előfordulhat. 

Nagy vérzéssei járó események, .me\yek transz
fúzió! tesznek szükségessé, kb. 0,5%-os gyakori
sággal fordulnak elő. 

A menstruációs vérzés fokozódhat. 
Allergiás reakciókról - beleértve a lázat- a be

tegek kevesebb, mint 5%-a esetében számoltak be. 
Az. anaphylaxiás reakciók ritkák (kevesebb," mint 

0,1%). Arthralgiát/arthritist. vasculitist a sztreptok
ináz kezelést követően ritkán jelentettek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Megnövekedett vérzési veszéllyel k8ll számolni 
azoknál a betegeknél, akik egyidejűleg vagy az utób
bi időben az alábbi típusú gyógyszereket kapták: 

- más antithrombotikus szerek, pl. heparin ku
marinszármazékok, vagy 

- vérlemezke funkciói befolyásoló gyógyszerek, 
pl. acetilszalicilsav, pirazolon-származék. 
e Figyelmeztetés 

A készítmény intrarnuscularisan nem adható! 
A Kabikinase hatástalan lehet a közelmúltban (6 

hónapnál nem régebben, de több mint 5 napja) 
végzett sztreptokináz kezelést _követően vagy ha a 
beteg streptococcus fertőzésen esett át mivel a je
lenlevő magas neutralizáló antitesttiter megnöveke
dett rezisztenciát okozhat. 

A vérnyomás esés, mely a myocardialis infarc
tus kezelése során gyakran megfigyelhető, a túl 
gyors infúzió-sebesség csökkentésével vagy az in
fúzió ideiglenes felfüggesztésével rendezhető. 

Amenilyiben erőteljes vérzés indulna el, a 
Kabikinase infúzió adását azonnal fel kell függesz
teni és lehetőség szarint krioprecipitátumot vagy 
friss fagyasztott plazmát vagy teljes vért kell adni. 
Szükség esetén antifibrinolyticum (pL tranexamic 
acid, 10 mg/ttkg lassú iv. infúziója) adását fontolóra 
kell venni. 

Enyhe vérzések általában a kezelés megszakitá
sa nélkül rendezhetőek. 

A Kabikinase-kezelést követnie kell anticoagu
láns kezelésnek. 

Az infúzió abbahagyását követő 4 órán belül a 
heparin-terápiát nem szabad elkezdeni. 

Eltartás: 25 °C alatt tartandó. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 940 (250 OOO NE 
porampulla); K-1613 (1 500 OOO NE porampulla) 

706 

KAIIIU~DURULESTg tálllettá(3P~l'•·. 

"''C)~AL·····• •.. •·.·•··•··•••••·••··••·• . ATC.kód.=~H~6?1·· 
A tabletta a kálium klorid hosszantartó (6 órán 

át) fokozatos felszabadulását biztosítja. Ezáltal el
kerülhető a hatóanyag magas helyi koncentrációja a 
gyomorban, ill. a bélben és csökkentheták a gas-

trointestinalis mellékhatások. A tabletta vázsz
erkszele a gyomornedvben változatlan marad, a 
bélperisztaltika hatására általában dezintegrálódik, 
miután az összes hatóanyag felszabadult. 

Megfelelő adagban történő alkalmazásával a 
kívánt extracelluláris és intracelluláris K+ szint 
folyamatosan biztosítható. 
e Hatóanyag 

1008 mg kalium chioratum cum aciduin silici
cum colloidale (kb. 13 mmol vagy 524 mg K+) tab
lettánként. 
• Javallat 

Hypokalaemia kezelése, valamint hypokalaemia 
megelőzése saluretikus diureticumokk8.1 történő ke
zelés során {főként digitalis-glikoziddal történő kom
binációs terápiában). 
e Ellenjavallat 

Káliummal szembeni túlérzékenység, hyper
kalaemia, veseelégtelenség, kezeletlen Addison 
kór, oesophagus és/vagy intestinalis obstructio, akut 
dehydratio. 
• _Adagolás 

Az adagot a szérum kálium szinttől függően 

egyénileg kelJ meghatározni. 
Hypokalaemia kezelésére: szokásos adagja fel

nőtteknek naponta 2-szer 2 tabletta a normál szé
rum K"'" színt eléréséig. 

Hypokalaemia megelőzésére: szokásos adagja 
felnőtteknek naponta 2 tabletta. 

A tablettát egészben, széltörés és szétrágás 
nélkül fél pohár folyadékkal kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Ritkán hasi fájdalom, hányinger, hányás, hasme
nés jelentkezhet. Egyes' esetekben gastrointesti
nalis fekély, obstructio, vérzés, perforatio fordulhat 
elő, elsősorban a rizikó faktorok {lásd Ellenjavallat) 
jelenléte esetén. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- ACE-gátlókkal, !3-blockolókkal, ciklosporinnal, 

kálium-spóroló diureticumokkal, heparinnal, digitá
lisz glikozidokkal (a szérum káliumszint rendszeres 
ellenőrzése szükséges), 

- nemszteroid gyulladáscsökkentókkel, anti
cholinerg hatású gyógyszerekkel {fokozódhatnak a 
gastrointestinalis mellékhátások). 
• Figyelmeztetés 

A kezelés során a szérum elektrolitok {kálium, 
magnézium) ellenőrzése- különösen szív- és vese
betegség esetén-elengedhetetlenül szOkséges. 

Terhesség idején csak az előny!kockázat arány 
gondos mér!egelésével adható. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges fennálló 
vagy korábban előforduló peptikus fekély esetén. 

Diureticumok okozta káliumhiány eselén az 
esetlegesen egyidejűleg fennálló hypomagne
saemia kezelése is szükséges. 

Túladagolás esetén a hyperkalaemia tünetei 
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{hypotensio, shock, kamrai arrhythmia, kamrai fibril
iatio és Tawara-szár-block, szfvmegállás, neuromus
cularis és gastrointestinalis tünetek, EKG elváltozá
sok {a T-hullám amplitudójának emelkedése, 
és/vagy csúcsossá válása, a P-hullám eltúnése, a 
ORS-komplex kiszélesedése, S-T depressio) jelent
kezhetnek. Terápiaként gyomormosás, nátriumklorid 
oldat. glukóz- és inzulin infúzió, forszírozott d iuresis 
és szükség esetén peritoneális dialysfS c:.. vagy 
haemedialysis alkalmazható. Görcsök esetén 
diazepam alkalmazása javasolt. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: OGY!~T.: 4137 

•KÁLiúM"4!FmvALPtlárril~lfit 
. pezs!Jc'ít~bl~li~(12xj . 

.............. 

A pezsgőtabletta oldásakor a citromsav tartalom 
révén kalcium-citrátot tartalmazó, grapefruit ízű ol
datot nyerünk. 

A kálium létfontosságú elektrolit. Az intracel
luláris folyadék fő kation ja, nagyszámú enzimreakci
óban, fiziológiás folyamatokban, az ingerűletveze
tésben, az izommúködésben, a szénhidrát anyag
cserében döntő szerepet játszik. A test kálium-kon
centrációja kb. 50 mmol/ttkg. Az intracelluláris folya
dékban koncentrációja kb. 150, a plazmában 3,5-5 
mmol{liter. A felnőtt szervezet által megkövetelt napi 
mennyiség 1-1 ,5 g (25-40 mval). 
• Hatóanyag 

2170 mg trikalium citricum, 2000 mg kalium 
hydrogencarbonicum, 2200 mg acidum citricum 
anhydricum pezsgőtablettánként. 
• Javallat 

Hypokalaemia (vizelethajtó-, tartós digitalis 
glikozid- és kortikoszteroid kezelés, valamint há
nyás, hasmenés esetén), renális eredetű kálium
vesztés kezelése és megelőzése. 
• Ellenjavallat 

Hyperkalaemia, veseelégtelenség, dehydratio, 
peptikus fekély, gyermekkor. 
e Adagolás 

Az adagot a szérum káliumszinttől függően kell 
meghatározni. Szokásos adagja felnőtteknek na
ponta 1 pezsgőtabletta, súlyosabb esetben napon
ta 2 pezsgőtabletta. 

A pezsgőtablettát egy pohár vizben feloldva, ét
kezéskor kell bevenni. 
• Mellékhatás 

Gyomorfájdalom, hányinger, hányás, hasmenés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- ACE-gátlókkal, ~-blockolókkal, ciklosporinnal, 
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kálium spóroló-diureticumokkal, heparinnal, digitalis 
glikozidokkal, inzulinnal (a szérum káliumszint rend
szeres ellenőrzése szükséges); 

- nemszteroid gyulladáscsökkentókkel (foko
zódhatnak a gastrointestinalis mellékhatások). 
• Figyelmeztetés 

Napi 1 pezsgótablettánál nagyobb adagok al
kalmazása esetén a szérum kálium- és magnézium
szint, a vesemúködés és az EKG rendszeres elle
nőrzése szükséges. 

Terhesség és szoptatás alatt csak az előny/koc
kázat arány gondos mérlegelésével adható. 

Túladagolás esetén a hyperkalaemia tünetei 
(hypotensio, kamrai arrhythmia és fibrillatio, nehéz 
légzés, fáradtság, gyengeség, zavartság) jelentkez
hetnek. Terápiaként gyomormosás, kationcserélő 
gyanta, glukóz infúzió és inzulin, forszírozott diure
sis, ha szükséges peritoneális dialysis vagy 
haemedialysis alkalmazása javasolt. 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtól és 
fénytól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3887 

A Kálium-R tabletta alkalmas a hypokalaemia 
megszüntetésére. Megfelelő adagolás mellett bizto
sítja a kívánt intra- és extracelluláris káliumszintet. 
Egyenletes, nyújtott hatóanyagleadást biztosít, ezál
tal a bélben helyileg alacsony káliumklorid koncent
rációt eredményez és így ritkábban okoz gyomor 
vagy bélnyálkahártya irritatiót, mint a konvenclonalis 
kálium tartalmú készítmények. 
• Hatóanyag 

1g kalium chioratum (=524,44 mg K+= 13,3 
mmol K+) tablettánként. 
• Javallat 

Hypokalaemiát okozó állapotokban {hányás, 
hasmenés, mellékvesekéreg hiperfunctio, renális 
eredetű fokozott káliumvesztés, vizelethajtó-, digita
lis- és kortikoszteroidkezelés) a káliumhiány meg
előzése, ill. megszüntetése. 
e Ellenjavallat 

Akut veseelégtelenség oliguria ill. anuria uremi
ás stádiuma, krónikus veseelégtelenség retenciós, 
urémiás stádiuma: mechanikusan akadályozott 
vagy organikus, ill. funkcionális okok miatt lelassult 
gyomor-bél múködés. 
• Adagolás 

Az alapbetegségtől és a szérum káliumszinttől 
függően naponta 1-2 g (1-2 tabi.) a-reggeli étkezés 
után, szétrágás nélkül, egészben lenyelve. Súlyosabb_ 
káliumvesztéses esetekben naponta 4--6 tabletta. 

• Mellékhatás 
Hyperkalaemia (csökkent vesemúködés ese

tén). Ritkán hányás, hasmenés, meteorizmus, szu· 
rokszfnú vagy véres széklet (gyomor- ill. bélvérzés) 
jelentkezhet. 
• Figyelmeztetés 

Nagyobb napi adagok (4-'6 tabi.) alkalmazása 
esetén rendszeres káliumszint és időnkénti EKG
ellenőrzés szükséges. 

Nem kivánt hatás esetén adagelását meg kell 
szüntetni. A nagy rendszámú elemekhez hasonlóan 
a Kálium-R tabletta is röntgenárnyékot ad, ami a be
vételtől számított kb. 8 órán át figyelhető meg. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3580 

A Kaliumchlorid 7,45% Br8.un injekció elektrolit 
koncentrátum, me!y infúziós oldatok kiegészítésére 
alkalmas. 

1 ml koncentrátum hozzáadása az adott infúziós 
alapoldat K+ és Cl- koncentrációját 1-1 mmol-al nö
veli meg. 
• Hatóanyag 

1,49 g kaliLim chioratum-20 ml vizes oldatban. 
1 ml oldat megfelel 1 mmol K+ és 1 mmol Cl-nak. 

• Javallat 
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Hypokalaemia, kálium hiány okozta metabolikus 
alkalosis. 
• Ellenjavallat 

Hyperkalaemia, hyperchloraemia, hyponatrae
mia, vesemúködés zavarai, nem kezelt mellékvese
elégtelenség, acidosis metabolica. lnfúziós terápia 
általános ellenjavallata: dekompenzált szlvelégte
lenség, tüdő- és agyoedema, vesemúködés zavara 
{oligo-,anuria) és hyperhydratio. Terhesség, szop
tatás. 
• Adagolás 

Kizárólag intravénásan, csak infúziós oldatok
hoz történő hozzáadással alkalmazható. 

Aszeptikus körűlmények között az infúziós oldat
hoz hozzáadott injekciót finom rázással elegyíteni 
kell. A felnyitott ampulla tartalmát azonnal fel kell 
használni! 

Az adagokat a szérum ionogram, illetve a sav
bázis státusz adatai alapján kell megállapítani. 

Maximálisan 20 mmol K+/óra adható. Naponta 
azonban legfeljebb 2-3 mmol K+Jttkg adható. 
• Mellékhatás 

Esetlegesen hyperkalaemia tünetei előfordulhat
nak (általában már fennálló veseelégtelenség követ-

keztében), -szívritmuszavarok {lásd Figyelmeztetés), 
gyengeség, végtagok elnehezedése, vérnyomás
esés, légszomj, szorongás, zavartság, paraesthe
siák. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- spirono!8ktonnal és triamterenne1 (K+ retenciót 

okozva hyperkalaemiához vezethet). 
Minden olyan beteg, aki spironalaktan és/vagy 

triamteren kezelésben részesül, a hyperkalaemiás 
állapot megelőzésére szigorú ellenőrzésben része
süljön. 
e Figyelmeztetés 

A készítmény kizárólag infúziós oldathoz adha
tó, a szérum ionogram és sav-bázis státusz ellenőr
zése mellett. 5 mmol/1 alatti oldat esetén 
hypokalaemia, 5 mmol/1 felett hyperkalaemia lehet
séges. 

Hyperkalaemiára az alábbi EKG elváltozások fi~ 
gyelmeztetnek: 

- a P hullám eltúnése, 
-a Q AS-komplex megnyúlása és elmosódása, 
'-magas T-hullám. 
Csak tiszta és színtelen oldat használható fel! 
Eltartás: szabahőmérsékleten (legfeljebb 

25°C-on). 
• Megjegyzés: Fb 
o Törzskönyvi szám: K - 1622 

.!<ALMOP)'RINtabl!itta(10J()' 

RICHTER'; 

Antipiretikus, analgetikus, gyulladáscsökkentő és 
thrombocyta-aggregatiét gátló vegyület. Hatását a 
prosztaglandinok bioszintézisének gátlásán keresztül 
fejti ki. Szokásos terápiás adagban a hypOthalamikus 
hőszabályozó központ pyrogenek okozta fokozott in
gerlékenységét erőteljesen csökkenti. Ennek ered
ményeként jelentősen nő a hőleadás, rendkívül erős 
izzadás következik be. A készítmény kálcium só tar
talma csökkenti a szalicilát uiceragen mellékhatását. 
e Hatóanyag 

450 mg acidum acety!S:alicylicum, 135 mg calci
um carbonicum tablettánként. 
• Javallat 

Húléses és rheumás megbetegedések, fejfájás 
és egyéb fájdalom, lázas állapot. 
• Ellenjavallat 

Haemorrhagiás diathesis, gyomor- és nyombél
fekély, szalicilát-túlérzékenység. Gyermekek bá
rányhimlő és influenza vírusfertózése. 
• Adagolás 

Felnőtteknek szokásos napi adagja 2-3-szar 
1-2 tabletta; rheumás betegségekben napi 8-10 
tablettára is szükség lehet. 
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Gyermekeknek: 1 éves korban 3-4-szer Y4 tab
letta, 2-6 éveseknek 3-5-ször % tabletta, iskolásko
rúaknak 3-5-ször Y2-1 tabletta. 

Ajánlatos bóséges folyadékkal, eselleg elózően 
összetörve bevenni. 
• Mellékhatás 

Gyomor- és bélpanaszok, -vérzések, elsősorban 
nagy adagoktól hányinger, hányás, izzadás, fülzú
gás, szédülés, hallásromlás, túlérzékeny egyéneken 
urticaria, asthmás roham. Intoxicatio esetén hyper
ventillatio, respiratorikus alkalosis, majd metabo
likus acfdosis, zavartság, convulsio, gyermekekben 
ritkán Reye-syndroma {súlyos májkárosodás, 
encephalopathia). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
-orális anticoagu!ansokkal és heparinnal {hatásuk 

fokozódik, nő a gastrointestinalis vérzés veszélye): 
- kortikoszteroidokkal {ulcerogen hatás, gas

trointestinalis vérzés veszélye fokozódik); 
- fenilbutazonnal és más nem-szteraid gyulla

dáscsökkentőkkel { uiceragen hatás fokozódik); 
- szulfanilkarbamid típusú antidiabeticumokkal 

(hypoglykaemizáló hatás erősödik); 
- metotrexáttal {ennek toxicitása fokozódik); 
- spironolaktonnal, furosemiddel, szulfinpirazon-

nal {hatásuk csökkenhet). 
• Figyelmeztetés 

Asthmás, szénanáthás betegnek, ill. egyéb fáj
dalomcsillapítók, antirheumaticumok iránt érzékeny 
betegeknek óvatosan adható, mert asthmás roha
mot provokálhat. 

Övatosan adható vese-és májbetegeknek. Ter
hesség alatt csak indokolt esetben szedhető az 
utolsó hetekben adása kerülendó. Ha a szopt~tás 
alatt nagyobb adagokra van szükség, a csecsemő 
más anya tejét vagy tápszert kapjon. 

Csecsemőknek 1 éves kor alatt adása nem javallt. 
A szédülés és fülzúgás különösen gyerinekeken 

és időseken a túladagolás tünete lehet. Tartós nagy 
adagú kezelés eselén a májmúködés {transzaminá
zok) ellenőrzése és vizeletvizsgálat javasolt. 

Eltartás: nedvességtól védve, szobahómérsék
leten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 11212 

e Hatóanyag 
0,2 mg ergoiaminium tartaricum, 5 mg extrac

tum belladonnae siccum, 60 mg coffeinum, 150 mg 
aminophenazonum drazsénként 
• Javallat 

Migrén. 



e Ellenjavallat 
Gyógyszer túlérzékenység; peripherías érbeteg

ségek; súlyos máj- és/vagy vesemúködési zavarok; 
angina pectoris; hypertonia; súlyos coronaria
elégtelenség; tachycardia; máj-cirrhosis; hyper
thyreosis; phobia; septicus állapotok; terhesség; 
szoptatás. 
e Adagolás 

Kezdeti adag egyszerre két drazsé. Ha a fejfájás 
nem szúnik meg, a fájdalom teljes megszúnéséig fél 
óránként 1-1 további drazsé bevétele szQ.kséges. 
Az ergetamintartalom miatt napi 6 drazsénál össze
sen heti 10-12 drazsénál többet nem szabad be
venni. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- macrolidok, tetracyclinek: (vasoconstrictio erő
södik); 

- betareceptor blockolók: (peripheriás véreHá
tászavar erősödik); 

- sympathomimeticumok, pajzsmirigyhormonok: 
{tachycardia fokozódhat). 
e Figyelmeztetés 

Tartós alkalmazásakor a vérkép időnkénti 
ellenőrzése szükséges. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: ++V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3016 

~EMADRfN'5'·rng !abl.e.tta OÓ?xJ·······,·· 
WELLGQME·· ···i· > :AJCkóó~84~~04: 

e Hatóanyag 
5 mg procyclidinium chioratum tablettánként. 

e Javallat 
Encephalitis utáni és arteriascierotikus eredetű 

Parkinson-kór, neurolepticumok által előidézett 
extrapyramidalis tünetek megelőzése vagy kezelése. 
• Ellenjavallat 

Szúkzugú glaucoma. 
e Adagolás 

Szokásos napi adagja 20-30 mg (4-6 tabletta); 
kezdetben napi 3x2,5 mg (3x% tabi.) étkezés után. 
Az adagot rendszerint 2 vagy 3 naponként 2,5-5 
mg-mal (%-1 tabi) emelik a tünetek enyhüléséig. 
Esetenként, ha a beteg ezt nem jól túri, tanácsos he
tenként vagy kéthetenként emelni az adagot. 

A neurolepticumok előidézte extrapyramidalis 
tünetek megszüntetésére az adag rendszerint nem 
haladja meg a napi 20 mg-ot. 3-4 hónap után szü
netet kell közbeiktatni. 
e Mellékhatás 

Szájszárazság, homályos látás, székrekedés, 
nagyobb adagoknál előfordulhat szédülés, confusiSI 
és hallucinatio, tardív dyskinesia. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Anticholinerg hatással (mellékhatással) rendel

kező gyógyszerek ezirányú hatását fokozza (pl. tri
ciklikus antidepresszánsok). 

Ketokonazole felszívódását csökkenti. 
• Figyelmeztetés 

Ajánlatos a krónikus kezelés időszakos megsza
kítása. óvatosság afánlatos glaucoma, prostatahy
pertrophia és gastrointestinalis traktus obstructiv 
megbetegedéseire hajlamos betegek kezelésekor. 

Ritkán előfordul e betegek állapotának rosszab
bodása. Gyermekek kezelésére nem ajánlott. l~ős 
betegek az anticholinerg hatásra érzékenyek. Igy 
szükségessé válhat a dózis csökkentése. 

Terhes nőkön való biztonságos alkalmazhatá
ságra nincs adat. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 516 

KEN.l'.í.oG 4()'m!l ;lli~k~i6 · 
(5•x 1·1111) 

KRKA > \ ; i*t2~ó~ 81)2,.;i.§oa> 

e Hatóanyag 
40 mg triamcino\onum acetanídum (1 ml) ampul

lánként 
e Javallat 

Rheumatoid arthritís, rheumás láz, szisztémás 
lupus erythematodes, más kötőszöveti betegsé
gek. Allergiás kórképek, allergiás asthma, széna
nétha, angioneurotikus oedema. Dermatosis, pem
phigus, psoriasis, arthropathia. Lágyrész-rheuma
tismus, bursitis, perytendinitis, fibrositis, myositis. 
Tüdőtágulás, tüdófibrosis, lymphosarcoma, 
Hodgkin-kór, lymphoid leukaemia, nephrosis-sYn
droma, sprue. 
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e Ellenjavallat 
Aktív tuberculosis, akut psychosis, herpes sim

plex a szemen, diabetes, akut glomerulonephritis, 
antibiotikus vagy kemoterápiás kezelésre rezisztens 
infekciók, myasthenia gravis, osteoporosis, terhes
ség (különösen az első trimesterben), diverticulosis, 
friss intestinalis anastomosis, thrombophlebitis, idült 
nephritis, carcinama metastasis. 
e Adagolás 

Általában a kezdő adag 40 mg {1 ampulla) mé
lyen im. 

A kezelés 2-4 hetenként további 40-80 mg-mal 
(1-2 amp.) folytatódik. Szükség szerint az egyszeri 
adag 100mg-ig emelhető. 

Lokális alkalmazás esetén a nagyízületekben 
10--40 mg adható. 

A különböző ízületekbe beadott összmennyiség 
legfeljebb 80 mg lehet. 

• Mellékhatás 
Nagy dózisú, elhúzódó kezelés esetén hyper

corticalizmusra utaló tünetek, acne, ecchymosis, 
holdvilág arc, átmeneti fejfájás. 

Gastrointestinalis panaszok, nausea, gastritis, 
anorexia. 

Hirsutismus, amenorrhoea, osteoporosis, throm
bophlebitis. Myopathiás panaszok, atrophia, izom
gyengeség (fehérjedús diétával,. valamint anabo
likus hormonok adásával elkerülhetők). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

!v. nem alkalmazható. 6 éven aluli gyermckek
nef nem adható. Kortikoszteroid hatása enyhe, nem 
o!):oz Na"'"- és vízretenció!, a diuresist nem fokozza. 
Nem emeli a kálium-, kalcium- és foszfor kiválasz
tást. nem okoz hypertensiót. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve 
Hűtés tilos. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1198 

KEtAZolll drazsé (20x) 
KETAZON lnjé~t:ió(5 x 51111)'. 

LECIVA 

e Hatóanyag 
250 mg kebuzonum drazsénként 1 g kebuzon

um, 50 mg trimecainum (5 ml) ampullánként 
e Javallat 

Akut köszvényes rohá.m, spondylarlhrílis anky
lopoetica és egyéb seroRegativ spondylarthri
tisek, rheumatoid arthritis acuta. Intiammált 
osteoarthrosis. 
e Ellenjavallat 

Pirazolon-túlérzékenység, a vérképzőrendszer 
megbetegedései (leukopenia, thrombocytopenia, 
anaemia), máj- és vesebetegségek, gyomor- és 
nyombélfekély, a beteg anamnesisében szerepló 
gastrorintestinalis gyulladás, súlyos vagy persistátó 
dyspepsia. Oedemakészség, fennálló oedema. 
Szívritmuszavar, vitium cordis, myopathia cordis 
chronica, hypertonia. Pajzsmirigy-dysfunctio. Ter
hesség. Gyermekkor. 
e Adagolás 

Individuális, a betegség fajtától és a beteg álta
lános állapotától függ. A kezelés első 3-4 napján ál
talában nagyobb adag, naponta 750--1000 mg 
(3-4-szer 1 drazsé) illetve napi 50 mg mélyen az 
izomba (intraglutealisan). A javulásnak megfelelóen 
a napi adag fokozatosan 250-500 mg-ra ( 1-2-szer l 
drazsé) csökkentendő. 
a Mellékhatás 

Különbözó típusú bőrreakciók, szédülés, álmat
lanság, hányinger, hányás, gyomortáji fájdalom és 
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fekélyes elváltozások az emésztócsatorna nyálka
hártyáján, hepatitis, enyhe víz- és sóretentio, hyper
tonia, hyperglykaemia, vesekárosodás, vérképző
rendszeri zavarok (anaemia, pancytopaenia, throm
bocytopenia), gyomor- és bélrendszeri vérzések, 
subcutan vérzés: hasmenés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
~orális antidiabeticumokkal {hypoglyká8fnia ve

szélye); 
- orális anticoagulansokkal (anticoagulans ha

tás növekedése); 
- szalicilátokkal, szulfonamidokkal. cytostaticu

mokkal. fenitoinnal, uiceragen és hepatotoxikus sze
rekkel (hatásukat fokozza): 

- a máj microsomalis enzimjeit serkentő szerek
kel (hatásukat csökkenti): 

~anabolikus szerekkel (növelik a kebuzon aktív 
metabolitjainak szérumszíntjét); 

- kolesztiraminnal, antacidumokkal, ill. más, a vi
zeletet alkalizáló szerekkel, valamint imipraminnal {a 
kebuzon hatékonyságát csökkentik). 

Nem adható együtt más hasonló toxicitású 
(elsősorban vérképzörendszer-károsító) készít
ménnyel. 
e Figyelmeztetés 

Egy kezelési időszak legfeljebb 14 napig tarthat, 
utána a vérkép, thrombocytaszám, vizelet és máj
funkció ellenőrzése szOkséges. 

Az injekciót megfelelő mélyen intraglutealisan 
kell beadni. A konyhasóbevitel korlátozása a keze
lés alatt csökkentheti a retentios oedema lehetősé
gél. Vesecolica megakadályozására - mely a 
Ketazon uricosuriás hatása révén létrejöhet - külö
nösen urátdiathesis fennállásakor, kielégító diuresis
ről kell gondoskodni. 
e Megjegyzés: + V 
G Törzskönyvi szám: K- 725 (drazsé) 

K- 726 {injekció) 

•kETdTIFEIII l.i.F.M: 1··rng'tabfeitil 

LA!3~:~M .MILANESE :•;•AfékoctjRo!x1i 

A ketolifen antihisztamin, ami egyúttal a hízósej
tek degranulációját gátolja, és indirekt módon csök
kenti a bronchialis hyperactivitást. 
e Hatóanyag 

1 mg ketolifenum (hydrogenfumaricum formájá
ban) tabletténként 
e Javallat 

Asthma bronchiale, allergiás bronchitis, szezo
nális és krónikus allergiás rhinitis, valamint széna
nátha és allergiás eredetű bórbetegségek megelő
zése és kezelése. 



• Ellenjavallat 
Ketotifennel szembeni túlérzékenység. 

• Adagolás 
Felnőtteknek az első 5 napon este 1 tabletta, 

majd napi 2-szer 1f2 tabletta reggel és este étkezés 
közben. 
• Mellékhatás 

A kezelés kezdetén sedativ hatás, enyhe szédü
lés, szájszárazság előfordulhat, mely tünetek né
hány nap múlva csökkenhetnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Sedatívumok, hypnoticumok, antihisziaminok és 
alkohol együttadása kerülendő (hatásfokozódás). 
e Figyelmeztetés 

A kialakult asztmás rohamot nem szünteti meg. 
A korábban alkalmazott gyógyszerek szedését 

nem szabad rögtön abbahagyni, kOlönösen vonat
kozik ez a kortikoszteroidokra és az ACTH-ra, mert 
mellékvese-elégtelenség léphet fel. 

A ketolifen és az orális antidiabeticumok egy
idejű alkalmazásánál ritkán a thrombocytaszám re
verzibilis csökkenése figyelhető meg. Ha a bete
gek a kezelés alatt orális antidiabetikus kezelés
ben is részesülnek, a thrombocyta-számot ellenő
rizni kell. 

A ketolifen kezelés során fellépő interkurrens 
fertőzések (bronchialis-tOdó infectiók) eselén azok 
célzott kezeléséról gondoskodni kell. 

Terhesség, vagy szapiatás alatt kizárólag szigo
rú orvosi kontroll mellett alkalmazható, amennyiben 
a kezelés más hasonló hatású szerrel nem oldható 
meg. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt 
szeszesítalt fogyasztani tilos! 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2275 

KL:.AC::ID250 .. mil lilmtabletla(1o~j,· 

(14x> .• •.••••··········•••:··.······· !' ';'<,;·,··· ·I(L:.ACID 125!1'1915 ml granUiátcim 
s~uszpenziÓhoz ·. · ·· · · ··· · 
(soml-fl<!z>;•<1oo ml'h•ezí 

ABBOTT '. · ... ·· ~fb:kó"ct~:iJP}F';~ci;· 

A klaritromicin bactericid hatásO makrolid antibi
oticum, az eritremicin-A félszintetikus származéka. 
Antibakteriális hatása azon alapszik, hogy kötódik 
az érzékeny kórokozó SOS ribaszamális alegység-
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éhez és szuppresszálja a protein szintézist. Haté
kony az aerob és anaerob Gram pozitív és Gram ne
gatív kórokozók ellen. 

MIC értéke fele-negyede az eritromicinének 
Gram pozitív baktériumokkal szemben. 

ln vitro aktív a következő kórokozók ellen: 
Gram pozitív: Staphylococcus aureus (meticillin 

érzékeny), Streptococcus pyogenes (beta
haemolytikus streptococcus A csoport), alfa
haemolytikus streptococcusok (viridans csoport), 
Streptococcus (Díplococcus) pneumoniae, S. 
agalactiae, Lisferia monocytogenes. 

Gram negatív: Haemaphi/us influenzae, H. 
parainfluenzae, Moraxelfa (Branhamel/a) catar
rhalis, Neisseria gonorrhoeae, Legionella pneu
mophila, Bordetella pertussis, Campyfobacter 
pylori, C. jejuni. 

Mycoplasma: M. pneumoniae, Ureaplasma ure
alyticum. 

Egyéb: Chlamydia trachomatis, Mycobacterium 
avium, M. feprae. 

Anaerobok: makrolid érzékeny Bacteroides frag
ilis, Clostridium perfringens, Peptococcus és 
Streptopeptococcus fajók; Propionibacterium 
acnes. 

A klaritromicin jól felszívódik a gastrointestinális 
rendszerből, a gyomorsavban stabil, a táplálkozás a 
felszivódás! nem befolyásolja. Biohasznosu!ása kb. 
55%. 

A szérum csúcskoncentráció a bevételt követó
en kb. 2 óra múlva mérhetó. 

Felezési ideje: napi 2-szer 250mgbevétele után 
3-4 óra, a szérum csúcskoncentráció kb. 1 ~g/ml, 
napi 2-szer 500 mg bevétele után 5-7 óra, a 
szérumcsúcskoncentráció 2-3 ~g/ml. 

A szövetekben és a testnedvekben történő 

megoszlása után magas koncentrációt ér el a 
nasalis mucosában, a mandulákban és a tüdóben. 
A plazmaproteinekhez való kötődése 65-75%-os. 
Főként a máj útján metabolizálódik. 2G-30%-a válto
zatlan formában a vizelettel, kb. 4%-a a széklettel 
eliminálódik. 
• Hatóanyag 

250 mg clarithromycinum filmtablettánként. 
1500 mg clarithromycinum üvegenként (125 mg/5 
ml). 1 Oveg granulatum 36 g szacharózt és 240 mg 
kálium szorbátot tartalmaz. 
• Javallat 

Klaritromicinre érzékeny aerob és anaerob Gram 
pozitív és Gram negatív kórokozók okozta fertőzé
sek. 

Alsó légúti fertőzések, pl.: akut és krónikus bron
chitis, pneumonia, bronchopneumonia. 

Felső légúti fertőzések, pl.: sinusitis, otitis, 
pharyngitis és tonsillitis. 

Bőr és lágyrész fertőzések, pl.: folliculitis, celluli
tis, erysipelas, impetigo, furunculosis, abscessus. 

Mycobacterium avium vagy M. intracel/ulare 

okozta disseminált vagy helyi fertőzCseL M. chelon
ae, M. fortuitum vagy M. kansasii okozta lokalizált 
fertőzések. 

Mycobacterium avium komplex (MAC) fertőzés 
más mycobacterium ellenes gyógyszerekkel kom
binációban AIDS-es betegek esetén. 
• Ellenjavallat 

Makrolid antibiotikumok (pl. eritromicin) iránti túl
érzékenység. Egyidejű terfenadin kezelés (szívrit
muszavarok esetleges jelentkezése miatt). 
• Adagolás 

A gyógyszer bevételét nem szükséges az étke
zéshez kötni. Felnóttek és 12 év feletti fiatalkorúak 
szokásos adagja napi 2-szer 250 mg (2-szer 1 
tabi.), reggel és este bevéve. Súlyos fertőzések ese
tén az adag napi 2-szer 500 mg-ra (2-szer 2 tabi.) 
növelhető. A kezelési idő általában 7-14 nap. 

Gyermekek szokásos adagja 6 hó-12 éves korig 
napi 15 mg/ttkg, 2 adagra elosztva. 

Adagolási séma 
Napiadag 

Km ttkg mg szuszpenzió mennyisége 

6 hó-2 év 8-11 75--165 2-szer 0,5 adagolókanál 

2-4 év 12-19 18(}-285 2-szer 1 adagolókanál ..... , 2(}-29 300-435 2-szer 1,5 adagolókan ál 

8-12 év 30-40 45(}-.600 2-szer 2 adagolókanál 

A tünetek megszünte után a kezelést még leg
alább 2 napig folytatni kell. 

Streptococcus fertőzés eset én a kezelési idő 1 O 
nap. 

Ha csökkent a veseműködés-30 ml/min-nél ala
csonyabb kreatinin cle~rance - a szokásos adagot 
a felére kell csökkenteni. Az összadag ne haladja 
meg a napi 250 mg-ot. Súlyos fertőzésben a napi 
adag 2-szer 250 mg lehet. A kezelés időtartama ne 
haladja meg a 14 napot. 

A szuszpenzió elkészítése 
A granulatumból készül csapvízzeL Az üveget 

jeiig kell tölteni és öss.ze kell rázni. A szuszpenziót a 
hab eloszlásáig állni kell hagyni, majd ha szüksé
ges, a jeiig utána kell tölteni vízzel. 1 adagolókanál 
5 ml ==125 mg. A szuszpenzió fénytől védve, szaba
hőmérsékleten (25°C) tartva 14 napig használható. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok: hányinger, hányás,/ 
hasmenés,-hasi discomfort vagy fájdalom, allergia, 
bórtünetek, ritkán fejfájás. 

Májenzim értékek változása: a SGPT és SGOT 
érték, valamint a vér karbamid nitrogén érték emel
kedhet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adandó: 
- teofillinnel (a szérum teofillin szint emelkedik, 

ez toxikus szintet érhet el.) 
- warfarinnal (a warfarin hatását potencirozhatja, 

ezért a prothrombin időt rendszeresen ellenőrizni 

kell.) 
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- digoxinnal és karbamazepinnel (ezek hatását 
potencirozhatja) 

- zidovudinnal (a zidovudin csúcskoncentráció
ja a szérumban, valamint az AUC érték csökken, 
késleltetett T max). 

Orális anticoncipiensekkel nem mutat kölcsön
hatást. 
• Figyelmeztetés 

A klaritromicin keresztrezisztenciát -Mulat más 
makrolid antibioticummal, valamint linkomicinnel és 
klindamicinnel 

Csökkent májműködésű betegeket a kezelés 
idején gondosan ellenőrizni kell. 

Terhesség és szoptatás idején az orvos - kOlö
nösen a terhesség első trimesterében - kizárólag az 
előny/kockázat arány gondos egyedi mér!egelése 
alapján írhatja elő. 

A szuszpenzió szacharóz tartalmát a cukorbete
geknek figyelembe kell venni. 

Túladagolás gastrointestinalis tüneteket okoz. A 
klaritromicin plazmaszintjét a haemedialysis és peri
toneális dialysis nem befolyásolja. 

Eltartás. A tabletta száraz helyen, 30 °C alatt, 
fénytól védve tartandó. A granulatum szabahőmér
sékleten {15--30 °C), fénytől védve tartandó. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2199 (filmtabletta); K-
2200 (granula 60 ml-hez); K- 2307 (granu!a 100 ml
hez) 

A klindamicin a baktérium proteinszintézisét gá
tolja. Az antibioticum koncentrációjától és a microor
ganizmus érzékenységétól függően bakteriosz
tatikus vagy baktericid hatású lehet. 

Az oralis dózis felszívódása gyakorlatilag tökéle
tes (90%), az egyidőben fogyasztott étel nem befo
lyásolja felszívódását. Magas koncentrációt ér el a 
testnedvekben és a szövetekben (beleértve a cson
tokat is). Szérumszintje a bevétel után 45 perc múlva 
éri el a maximumot. A klindamicin biológiai felezési 
ideje 2,4 óra, a májban metabolizálódik. Változatlan 
formában 10%-a a vizelettel, 3,6%-a a széklettel, a 
többi mint biológiailag inaktiv metabolit választódik ki. 

A klindamicin a következő kórokozókkal szem
ben hatékony: anaerobok, beleértve a Sactereides 
fajokat Gram-pozitiv microorganizmusok (kivéve 
Enterococcusok), Staphylococcus aureus és 
Staphylococcus epidermidis (beleértve a peni
cillináz-termelő törzseket). A streptococcusok és a 
pneumacoccusok ugyancsak klindamicin-érzé
kenyek. 



• Hatóanyag 
150 mg clindamycinum {clindamycinium chio

ratum formájában) kapszulánként; 300 mg clin
damycinum (clindamycinium phosphoricum formá
jában) {2 ml) ampullán~ént. (Aaj~~ciós oldat ben
zilalkohol tartósítászert tartalmaz). 
e Javallat 

Klindamicinre érzékeny kórokozók okozta fer
tőzések. 

- Légzőrendszeri fertőzések (pl. pneumonia, 
empyema, tüdőtályog); 

- Bór- és lágyrész-fertőzések {pl.: fertőzött se-
bek, tályogok, laza kötőszöveti gyulladás); 

-Akut- és krónikus osteomyelitis; 
- Septicaemia (főként anaerob eredetű); 
- lntraabdominalis fertőzések {pl.: peritonitis) 

vagy intraabdominalis tályog (antibioticum kombi
náció tagjaként); 

- Nőgyógyászati fertőzések. 

• Ellenjavallat 
Klindamicin- és linkamicin túlérzékenység. 

e Adagolás 
Oralis 
Felnőttek: 6 óránként 1 kapszula ( 150 mg); sú

lyos fertőzés esetén az adagot 6 óránként 2-3 kap
szulára (300-450 mg) kell növelni. A kapszulát egy 
pohár vízzel kell bevenni. 

Gyermekek orális kezelése a 150mg-os Klimicin 
kapszu/ával nem megoldható. 

Parenterá/is 
Felnőttek: napi 2-szer 1 amp. (2-szer 300 mg) iv. 

vagy im. 
Súlyos -fertőzésekben napi 2-4-szer 150-300 

mg 
Igen súlyos fertözésekben napi 1200-2700 mg 

2-4 adagra elosztva. Életveszélyes fertözésekben 
maximum napi 4800 mg iv. 

Gyermekek: napi 10-40 mg/ttkg 3-4 adagra el
osztva iv. vagy im. 

Az iv. alkalmazást megelőzően a klindamicint hí
gítani kell: minimum 50 ml oldószer (maximum 6 
mg/mllegyen a koncentráció) adandó egy 300 mg
os ampulla tartalmához. 

A hígítatlan klindamicin injekció bolusként nem 
adható. 

A hígított infúzió 10-60 perc alatt adandó. 
Aszokásos hígítások és az infúziók időtartama 

Adag Oldószer Idő 

(mg) (ml) (perc) 

300 
600 

900 

1200 

50 

100 

150 

200 

10 

20 

30 
45 

1200 mg-nál nagyobb adag egyszeri 1 órás in
fúzióban adva nem ajánlott. 

A hígított klindamicin foszfát infúzió! az elkészí-
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téstől számított 24 órán belűl fel kell használni. Hígí
tásra 5%-os vizes glukóz infúzió vagy izotóniás nát
rium-klorid infúzió használható. 

B-vitamin komplex tartalmú oldatokkal a klin
damicin nem elegyíthető. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis zavarok: abdominalis fájda
lom, hányinger, hányás. Ha hasmenés lép fel, a ke
zelést abba kell agyni, mert álhártyás colitis lehető
ségével kell számolni. Az antibioticum kezeléssei 
kapcsolatos colitis! Clostridium difficile által termelt 
toxin okozhatja. (Kezelése: napi 4-szer 125-500 mg 
orális vankomicin.) · 

Átmeneti leukopenia vagy neutropenia, ritkán rend
ellenes májfunkció és szérum-bilirubin növekedés. Fáj
dalom az im. injekció helyén és thrombophlebitis iv. 
adás után. (Mély im. injekció adásával és kerülve az iv. 
katéterek tartós használatát, ezen mellékhatások elő
fordulása minimálisra csökkenthető.) 

Túl gyors iv. beadás esetén cardiopulmonalis 
zavar és hypotonia előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Klindamicin és eritromicin között antagonizmust 
mutattak ki, ezért egyidőben nem adhatók. 

Óvatosan adandó: neurorr{uscularis blackalók
kal (neuromuscularis blackaló hatás fokozódhat). 
e Figyelmeztetés 

Klindamicin és linkamicin kö~ött keresztreziszten
cia áll fenn. A klindamicin óvatosan adandó idős és 
gastrointestinalis megbetegedésben szenvedő bete
geknek, főként ha colitis szerepel anamnesisükben. 

Terhesség eselén a klindamicin biztonságos al
kalmazása nem bizonyított. 0,7-3,8 J.l.g/ml koncent
rációban megjelenik az anyatejben. 

A béta-haernalitikus streptococcus fertőzés ke
zelését legalább 10 napig kell folytatni. 

Tartós kezelés alatt rendszeresen vérsejtszámlá
lást és májfunkciós vizsgálatot kell végezni. 
· Súlyos vese- és/vagy májbetegek adagjának 
csökkentése szükséges. 30 napnál fiatalabb újszü
lötteknek a klindamicin nem adható. (Az injekció 
benzil-alkohol tartalma csecsemökön halálos 
"gasping" syndroFnát okozhat.) 

Gyermekek kezelése esetén fehérvérsejtszám 
ellenőrzést és májfunkciós vizsgálatot kell végezni. 

Eltartás: a kapszula és injekció szabahőmérsék
leten {15-25 °C), az injekció fénytól védve tartandó. 
e Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4152 

l<t.iöai:STtilfutailletta(2al<) 
NOVO . . . : • :x . ATC kódo GDoc.AW 

Folyamatosan alkalmazandó ösztrogén/prog
esztagén készítmény. A kismennyiségű progesz
togén komponens atrophiás-típusú endometriumot 

hoz létre és/vagy tart fenn, megakadályozva a havi 
vérzést. Az ösztrogén komponenst mikronízált for
mában tartalmazza, ez jó abszorpció! és hatástarta
ma! biztosít. 
8 Hatóanyag 

1 mg noraethisteronum aceticum és 2 mg 
oestradiolum filmtablettánként. 
e Javallat 

ösztrogén-hiány tünetegyüttes. 
Osteoporosis megelőzés postmenopausában, 

ha fokozott a csonttörés kockázata (pl. korai 
menopausa, alacsony testsúly, pozitív családi kór
történet, kalcium hiányállapot, kortikoszteroid keze
lés, extrém fokú f!lozgáskorlát-Jzottság, alkoholiz
mus, dohányzás.) 
e Ellenjavallat 

Terhesség vagy annak gyanúja. Megállapított 
vagy a kórtörténetben előforduló emlőcarcinoma 

vagy annak gyanúja. Megállapított ösztrogén
dependens neoplasia (pl. endometrium-carcinoma) 
vagy annak gyanúja. 

Akut vagy krónikus májbetegség vagy olyan 
májbetegség a kórtörténetben, mely után a májfunk
ciós tesztek értékei nem tértek vissza a normál tar
tományba. 

Mélyvénás thrombosis, thromboemboliás meg
betegedések,· agyi vasculáris történések vagy ezek 
előfordulása a kórtörténetben, melyek korábbi 
ösztrogén kezeléssei hozhatók összefü'ggésbe. 

Lsmeretlen eredetű abnormális, genitális vérzé
sek. 

Haemoglobinopathiák, porphyria. 
e Adagolás 

Aszokásos adag ·napi egy tabletta folyamatosan 
szedve. A kezelést nem korábban, mint egyéwel a 
menopausa után kívánatos elkezdeni. 

A kezelést az alábbi szövődmények jelentkezé-
se esetén azonnal fe1 kell függeszteni: 

- mélyvénás thrombosis, 
- thromboemboliás megbetegedés, 
- sárgaság megjelenése, · 
- migrén-típusú fejfájások jelentkezése, 
-hirtelen látásromlás/látászavar, 
- kifejezett vérnyomásemelkedés. 

e Mellékhatás 
Irreguláris vérzések, -főleg a kezelés első né

hány hónapjában. Ezt követően a vérzések gyako
risága fokozatosan csökken. Ha a vérzések folyta
tódnak, meg kell fontolni a más kezelésre történő 
átállítást. 

Előfordulhat átmenetileg emlő-érzékenység, há
nyinger, fejfájás és oedema. Ritkán alopecia, bórre
akciók és látászavarok, továbbá emlőcarcinoma és 
thromboemboliás megbetegedés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Májenzim-induktorokkal nő az ösztrogén me
tabolizmus és ezzel csökken az ösztrogén
effektus. 

Bizonyílott a gyógyszerkölcsönhatás barblturá
tokkal, fenitoinnal. rifampicinnel, karbamazepinnel 
történő együttadásakor. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdése előtt el kell végezni az 
egyéni, valamint családi anamnesis felvételét, a be
teg teljes belgyógyászati vizsgálatát, különös tekin
tettel a vérnyomásmérésre, az emlők és a has fiziká
lis vizsgálatát valamint nőgyógyászali vizsgálatát. 

Akik korábban ösztrogén kezelésben részesül
tek, különös gonddal vizsgálandók a Kliogest meg
kezdése előtt az esetleges endametrium hypersti
mulatio kizárása céljából. Tartós kezelésesetén ezt 
a kivizsgálást legalább évente el kell végezni. 

A kezelés első néhány hónapjában előfordulhat 
átmeneti jellegű áttöréses vagy pecsételő vérzés. 
Ha ez hosszabb ideig áll fenn, vagy a kezelés ké
sőbbi stádiumában vagy röviddel a kezelés abba
hagyása után lép fel, diagnosztikus aspirációs biop
sia vagy küret végzendő, az uterusban lévő (feltéte
lezhető) malignitás kizárása céljából. 

Az osteoporosis prophylaxisa céljából történő 

tartós kezelés azokra a nőkre korlátozandó, akiknél 
a csonttörési kockázat magasabb. A hormonkeze
lés mellett antihypertensiv kezelésben is részesülő 
betegek vérnyomását rendszeresen ellenőrizni kell. 
Epilepsiában, migrénben, cukorbetegségben, asth
mában vagy szívbetegségben szenvedő betegek 
különös gondossággal ellenórizendők, mivel az 
ösztrogén-kezelés ronthatja ezeket az állapotokat. 

A kezelés felfüggesztése javasolt 4--6 héttel na
gyobb sebészeti mútétek előtt. Nincs egyértelmű bi
zonyíték arra, hogy thromboembolia előfordulása az 
ösztrogén kezeléssei kapcsolatba hozható. 

A járművezetést és a baleseti Veszéllyel járó 
munka végzését nem befolyásolja. 
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Túladagolása esetén hányinger és hányás je
lentkezhet. Nincs specifikus antidotum és a kezelés 
tüneti. 

A gyógyszer naptár dobozban van, melynek 
használata a következő: 

1 . Az első tabletta helye a külsó, áttetsző gyúrű 
kis múanyag fogazattal lezárt fedele alatt jól látható. 
Arra alkalmas érmével a belső gyúrú megfelelő nap
ja ehhez fGrgatható. (Moo:: hétfő, Tuo:: kedd, Weo:: 
szerda, Thoo csütörtök, Fr"' péntek, Sa"" szombat, 
Su= vasárnap). 

2. Az első tabletta a fogazat ujjbeggyel történő 
eltávolítása után a doboz megdöntésével kivehető. 

3. Ezután a külső gyűrű a nyíl irányában egy 
nappal tovább forgatandó. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15-25 °C). 
e Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K - 1877 



;~: 

RICHTER' 

A metronidazol a trichomoniasis lokálisan és 
orálisan alkalmazható gyógyszere. A mikonazol
nitrát hatásos antimycoticum, amely elsősorban a 
dermatophytákra és a candidákra hat, továbbá erő
sen bakteriostatikus egyes gram pozitív coccusokra 
és baktériumokra helyi kezelésben. A gyógy
szerkombináció lokális alkalmazásának célja a tri
chomoniasis helyi kezelése, valamint a metronidazol 
kezelés után gyakran manifesztálódó hűvelyi myco
sis megelőzése. Alkalmazható önállóan fellépő helyi 
mycosisok kezelésére is. 
• Hatóanyag 

100 mg metronidazolum és 100 mg miconazoli
um nitricum hűvelytablettánként. 
• Javallat 

Hüvelyi trichomonas- és/vagy gombafertőzés lo
kális kezelésére. 
e Ellenjavallat 

A terhesség első 3 hónapja. 
• Adagolás 

Trichomonas fertőzés eselén 10 napon keresztül 
naponta egyszer (este lefekvés előtt) 1 db, vízzel 
enyhén megnedvesített Klion-0 100 hűvelytablettát 
kell mélyen a hüvelybe helyezni. Ugyancsak 10 na
pon keresztül napi 2x1 Klion tabletta po. (reggel és 
este) étkezés közben vagy után, szélrágás nélkül 
szedendő. Az egyidejű orális Kl ion tabletta kezelés 
a férfi szexuális partnernek is célszerű. A kezelés 
eredménytelensége esetén a 10 napos kúra megis
mételhető. 

Candida fertözés esetén napi 1 hüvelytablet
ta vízzel enyhén megnedvesítve méfyen a hü
velybe felhelyezve 10 napon át (este lefekvés 
előtt). 

e Mellékhatás 
Orális Klion tabletta kezeléssei együtt alkalmaz

va metronidazol mellékhatások: fejfájás, keserű 

szájíz, bevont nyelv, enyhe hányinger, olykor has
menés jelentkezhet. Ezek a tünetek a kúra befejezé
se után maguktól megszűnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- kumarin származékokkal (erősödő anticoagu

láns hatás). 
e Figyelmeztetés 

Kl ion tabletta orális alkalmazása eselén (mivel a 
Klion mint nitroderivatum- enyhe leukopeniát okoz
hat), ajánlatos a vérkép ellenőrzése. Klion kúra alatt 
alkohol fogyasztása tilos, a beteg nemi életet ne él
jen. Eredménytelen kezelés eselén egyéb tri
chomonacid és/vagy fungicid szisztémás terápiára 
kell áttérni! 
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Eltartás: fénytól és nedvességtól védve· szaba
hőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3712 

A metronidazol antiprotozoon hatást fejt ki a 
Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba 
histolytica kórokozókkal szemben, valamint speci
fikusan gátolja az anaerob baktériumok nukleinsav 
szintézisét. Ez a hatás helyileg és szisztémásan 
egyaránt érvényesül. 
• Hatóanyag 

250 mg metronidazolum tablettánként. 500 mg 
metronidazolum hüvelykúponként. 
• Javallat 

Tabletta és hüvelykúp: férfi és női húgyivarszervi 
trichomonas-fertózés. 

Tabletta: Giardia lamblia-fertózések. Amoebás 
dysenteria és amoebiasis egyéb formái, amoebás 
májtályog. Tünetmentes Entamoeba histolytica 
cysta-ürítés. 

Stomatitis ulcerosa. - Postoperativ anaerob bak
teriális fertőzések megelőzésére elektív vastagbél
sebészetben, az epe és az epeutak műtétei, vakbél
és nőgyógyászali műtétek esetében, - önállóan 
vagy olyan antibioticummal kombinálva, me!y az 
aerob flóra ellen hatásos. Helyi és általános anaer
ob bakteriális fertőzések kezelése. Rosacea. 

Alkoholelvonó kúrában az alkoholintolerancia 
fenntartása. 
• Ellenjavallat 

A terhesség első három hónapja, szoptatás. 
e Adagolás 

A tablettákat szélrágás nélkül, étkezés alatt 
vagy után, kevés vízzel kell bevenni. 

Trichomoniasisban a beteg házastársa, ill. sze
xuális partnere is fertőzöttnek tekintendő. Tartós 
gyógyulás csak mindkét fél egyidejű kezelésétól 
várható. 

A kezelésnek két változata van: 
a) Férfinek és nőnek egyaránt naponta reggel

este 1-1 tabi. (250-250 mg) szájon át, 10 napon 
keresztül. A nő egyidejűleg ugyancsak 10 napon 
keresztül, lefekvés előtt 1-1 kúpot is helyezzen fel 
magasan a hüvelybe. Indokolt esetben a kúra 
megismételhető. A napi adag 3-4 tablettára is 
emelhető. 

b} Egyszeri nagy adagban történő alkalmazás: a 
beteg és szexuális partnere egyszerre 8 tabletta {2 

g) Kliont Vesz be. Ezt amennyiséget ajánlatos este, 
lefekvés előtt bevenni. 

Giardiasisban felnőtteknek: 5-7 napon át napon
ta 2-szer 2 tabletta étkezés után. 

Gyermekeknek: 1 éves korig naponta % tabletta, 
2-4 éves korig naponta 1 tabletta, 5-8 éves korig 
naponta 1 és % tabletta. 8 év felett 2x1 tabletta 5 
napon át, étkezés· után, gyermekeknek szükség 
esetén a tabletfákat porrá törve és italba vagy ételbe 
keverve kell beadni. 

Amoebiasisban felnőtteknek: 
a) tünetmentes cystaürítők esetében 5-7 napon 

át napi 2-3-szor 2 tabletta; 
b) krónikus amoebasisban (hepatosis eselén is) 

5-1 O napon át napi 3-szar 2 tabletta; 
c) invasiv formában, akut amoebas dysenteri

ában, tünetmentességig napi 3-szar 3 tabletta; 
d) amoebas májtályog esetén a szokásos {és 

egyben a megengedhető napl maximális) adag 
2500 mg {azaz 10 tabletta) egyszerre, vagy 2-3 
részletben, 3-5 napon át, az egyéb terápiás lehető
ségek alkalmazása (leszívás, antibioticumok adása 
stb.) mellett. 

Gyermekeknek amoebiasisban: 7-1 O éves korig 
a felnőttek adagjának fele, 3-7 éves korig a felnőt
tek adagjának egyharmada, 1-3 éves korig a felnőt
tek adagjának negyedrésze. Csecsemőknek ará
nyosan kisebb adag. 

Stomatitis utcerosában felnőtteknek: naponta 
2-szer 1 tabletta, 3-5 napon át. Súlyos esetben a 
fekély területén 20 perces lokális pakolás is végez
hető. 

Gyermekeknek stomqtitis ulcerosa kezelésére 
a készítmény nem javallt( 

Postoperatív fertőzések megelőzésére felnőttek
nek: műtét előtt 3-4 napig naponta 3x1-2 tabletta, 
esetleg kezdő adagként egyszerre 4 tabletta (1 g) 
adható. A kezelés a műtét után {amikor már orális 
adagolás lehetséges) folytatható, a napi adag ilyen
kor 3 tabletta 7 napig. 

Anaerob fertőzésekben az adagolás individuá
lis, a beteg kora, testsú!ya, a fertőzés lokalizációja, 
és súlyossága szerint. Felnőttek maximális napi 
adagja 6-8 tabletta. 

Alkoholelvonó kúrában naponta 2 tabletta adan
dó, Jegfeljebb 6 hónapig. 
• Mellékhatás 

Keserű szájíz, bevont nyelv, szájszárazság, eny
he hányinger, étvágytalanság, hasmenés, fejfájás, a 
vizelet sötétre színezódése előfordulhat. Ezek a tü
netek a kúra befejezése után maguktól megszűnnek. 

Klion - mivel nitrocsoportot tartalmaz - enyhe 
leukopeniát is okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- disulfirammal (additív hatás következtében 

psychetikus állapot, zavartság jelentkezhet). 
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óvatosan adható: 
-orális anticoagulánsokkal (azok hatását növel

heti). 
e Figyelmeztetés 

A Klion kezelés alatt (ill. a trichomoniasis lökés
kezelését követően 3 napon át) alkohol fogyasztása 
tilos (alkohol intolerancia), továbbá a nemi élet kerü
lendő. Főként a 7, ill. 1 O napos kúra eset én ajánla
tos a vérkép ellenőrzése, tartós adagolás esetén (el
vonókúra) a vérkép havonta ellenőrizendő. 

Eltartás: hűvös helyen (hüvelykúp). Fénytől véd
ve {tabi.). 
• Megjegyzés: + v 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3277 (tabletta) 

Tsz.: 3278 (hüvelykúp) 

A metronidazol nitro-csoportjának redukciója ré
vén cytotoxikus intermidierek képződnek, amelyek 
támadáspontja a bakteriális DNS. A redukált inter· 
medierek kovalensen kötődnek a DNS-hez, miá!tal 
az anaerob microorganismusok nukleinsav szintézi
se leálL 
e Hatóanyag 

500 mg metronidazolum 100 ml oldószerben. 
e Javallat 

Terápiás célra: minden olyan fertőzés, amelye! 
gyaníthatóan vagy bizonyítottan anaerob baktériu
mok okoznak, mint a Bacteroides és Eubacterium 
törzsbeliek, clostridiumok, fusobaktériumok, ana
erob coccusok. Hatásosnak bizonyult lokális és ge
neralizált szeptikus folyamatokban, peritonitis, 
osteomyelitis, kismedencei tályog, gyermekágyi láz, 
necrotizáló pneumonia, agytályog, gázgangréna 
eset én. 

Preventív célra: a perioperatív időszakban profi
laktikus céllal vagy a kialakult sebfertőzések kezelé
sére, kOlönösen gastrointestinalis és gynecologiai 
műtétek esetén. 
a Ellenjavallat 

Abszolút kontraindikáció nem ismeretes. 
• Adagolás 

Terápiás célra felnőtteknek és 12 év fölötti gyer
mekeknek. A beteg állapotától és testtömegétől füg
gően kezdetben 1 OD-200 ml infúziót {500-í OOO mg 
metrortfdazoJ) 5 ml/perc sebességgel adunk, majd 8 
óránként 100m! (500 mg metronidazol) infúzió ad
ható 5 ml/perc sebességgel infundálva. 

Adható manaterápiában vagy egyidejűleg (de 
külön) más antibacterialis parenterálisan adható 
gyógyszerekkeL Általában hétnapos Klion-kezelés 
elegendő. Amint lehetséges, ajánlatos áttérni az 
orális adagolásra (3x400 mg). Amennyiben klinikai 



és a bakterológiai vizsgálatok alapján hosszabb ke
zelés szükséges, a kúra folytatható. Ilyen állapot pl. 
amikor a fertözés olyan területet érint, melynél 
anaerob újrafertőzés a belekból, a száj-garat rend
szerból vagy a genitális tractusból valószínű. 

Napi maximális adag 4 g metronidazolnál töb-b 
nem lehet. 

12 év alatti gyermekeknek 
A kezelés menete ugyanaz mint a felnőtteknél 

csak az adagot csökkenteni kell. Az egyszeri ív. dó
zis 1,5 ml /7,5 mg metronidazol/ttkg; és az orális 
adásnál is 7,5 mg/ttkg. 

Preventív célra felnőtteknek és 12 év fölötti gyer
mekeknek a mútét elötti este 500 vagy 1000 mg, majd 
a mútét napján és utána folyamatosan naponta 3-szar 
500 mg napi (ill. amíg az orvos szükségesnek tartja). 

12 év alatti gyermekek prevenciójaként 
A kezelés menete azonos az elóbbivel, csak itt 

az egyszeri iv. adag 1,5 ml /7,5 mg/ttkg míg az orá
lis dózis 3,7-7,5 mg/ttkg. 
• Mellékhatás 

Kellemetlen szájíz, bevont, lepedékes nyelv, 
gastrointestinális panaszok előfordulnak. Hányás, 
álmosság, szédülés, fejfájás, ataxia, bőrkiütés, visz
ketés, mozgásinkoordináció, a normálisnál sötétebb 
vizelet {a metabolitok miatt). Tartós metronidazol ke
zelésnél előfordulhat perifériás neuropathia; dózis 
csökkentése, ill. a kezelés abbahagyása után a fen
ti tünetek általában spontán megszűnnek. 

Egyes betegeken mérsékelt leukopenia alakul
hat ki, a fehérvérsejtszám azonban sok esetben 
még a kezelés alatt vagy befejezése után ismét nor
málissá válik. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- disulfirammal (additív hatás miatt psychotikus 

állapot, zavartság jelentkezhet). 
Óvatosan adható: 
-orális anticoagulansokkal {azok hatását növel

heti). 
o Figyelmeztetés 

1 O napnál hosszabb kezelés eset én - me ly csak 
indokolt esetben, szigorú felügyelet mellett folytat
ható - rendszeres klinikai és laboratóriumi ellenőr
zés szükséges a kezelés ideje alatt. Amennyiben 
krónikus betegségek miatt tartós kezelés válik szük
ségessé, össze kell vetni a kezelés előnyös hatását 
a várható kockázattal. 

Bár a vesefunkció károsodása egy bizonyos 
szinlig nem okozott eltérést a metronidazol kinetiká
jában, azokban az esetekben, mikor a clearence ér
ték 10 ml/perc alá csökken, a napi metronidazol dó
zis! ajánlatos felére csökkenteni. 

A metronidazol kúra alatt alkohol fogyasztása tilos! 
Terhesség és szapiatás alatt aKlion-infúzió adá

sa csak feltétlenül indokolt esetben javasolt. 
Orális anticoagulansok adagját ismét be kell ál-

lítani (csökkenteni) a Klion-infúzió kezelés alatt. · 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3678 

KI.IQN.·k.enőcs(20 9X 
RICHTER 

A mikrobiológiai vizsgálatok alapján a metro
nidazollokálisan alkalmazva baktericid hatást fejt ki 
az anaerob törzsekre (B. fragilis, C/ostridiumok és 
anaerob Streptococcusok stb.). 

A trielosan antiszeptikum, ~mi kiszélesíti a 
metronidazol helyi antibakteriális hatásspektrumát. 
• Hatóanyag 

1 g metronidazolum benzolcum és 0,02 g tri
clasanum (20 g) tubusonként 
• Javallat 

Metronidazolra érzékeny baktériumok jelenléte 
esetén a váladékozó ulcus cruris kiegészítő antibak
teriális lokális kezelése. 
• Ellenjavallat 

Égési sérülés. A készftnlény, vagy valamely 
komponensével szembeni túlérzékenység. Metro
nidazol és/vagy trielosan rezisztens törzsek elsza
porodása a sebfelszínen. 
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Száraz, alig váladékozó ulcusoknál hatástalan. 
• Adagolás 

A napi kötésváltáskor sebtoilette után az ulcusra 
kell kenni a Klion kenócsöt és steril gézlappal be
fedni. Ha a gézlap az ulcusra szárad, másnap 
Neamagnolas áztatással kell eltávolítani. A kezelést 
az ulcus feltisztulásáig kell folytatni. 

Kombinált kezelés. A Klion kenöcs alkalmazásá
val egyidejűleg szisztémás keringésjavító készítmé
nyek adása javasolt. 
• Mellékhatás 

A készftmény bármely komponensével szemben 
túlérzékenység előfordulhat. A kenöcS alkalmazása
kor fájdalom és csípő érzés jelentkezhet, ez azon
ban rövid időn belül megszűnik és csak ritkán teszi 
szükségessé a kezelés megszakitását 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A hámfosztott területról a metronidazol felszívód
hat, ezért az egyidejű alkoholfogyasztás tilos! 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3721 

kUofi1··sioszperizi6(12o·rilr.) 
RICHTER 

A metronidazol részleteiben nem tisztázott szisz
témás antiprotozoon . hatást fejt ki a Trichomonas 
vaginafis, Giardia 18.mblia, Entamoeba histolytica 
kórokozókkal szemben, valamint specifikusan gátol
ja az anaerob baktériumok nukleinsav szintézisét. 
Erós bactericid hatású szer. 
• Hatóanyag 

4,8 g metronidazolum benzoicum (120 ml) üve
genként, 1 kávéskanál szuszpenzió {5 ml) 125 mg 
metronidazolt tartalmaz. 
• Javallat 

Férfi és női hugyivarszervi Trichomonas fertő
zés. Giardia lamblia fertőzések. Amoebás dysente
ria, amoebiasis egyéb formái, amoebás májtályog. 
Tünetmentes Entamoeba hystolityca cysta ürítés. 
Stomatitis ulcerosa. 

Postoperatív anaerob bakteriális fertőzések 

meg61őzésére, elektív vastagbélsebészetben máj 
és epeutak műtétei, vakbél és nőgyógyászali műté
tek esetében - önállóan vagy antibiotikummal kom
binálva. Helyi és általános anaerob bakteriális fertó
zések kezelése. Rosacea. 

Alkoholelvonó kúrában az alkohol intolerancia 
fenntartása. 
e Ellenjavallat 

A terhesség első három hónapja, szoptatás. 
e Adagolás 

Trichomoniasisban: adagja férfinak és nőnek 
egyaránt reggel és este 2-2 kávéskanál {600 mg) 
10 napon keresztül étkezés alatt vagy után. A keze
lést nőknek 1 Klion hüvelykúppal tanácsos kombi
nálni. 

Giardiasisban: felnófteknek naponta 4-szer 2 ká
véskanál 5-7 napon át. 

Gyermekeknek 1 éves korig naponta 1 kávés-
kanál, 

2-4 éves korig naponta 2-szer 1 kávéskanál, 
5-8 éves korig naponta 3-szar 1 kávéskanál, 
8 éves kor felett naponta 2-szer 2 kávéskanál. 
Amoebiasisban: felnőtteknek tünetmentes cys-

taüritők esetében 2-3-szor 4 kávéskanál 5-7 napon 
át, krónikus amoebiasisban (hepatosis eselén is) 
napi 3-sz or 4 evőkanál 5-1 O napon át keresztül. 

Invasiv formában, akut amoebás dysenteriában 
tünetmentesség ig napi 3-szar 6 kávéskanál. 

Felnőtteknek amoebiasis kezelésére a nagyobb 
hatóanyagtartalmú Klion tabletta adása célszerűbb. 
Gyermekeknek 1-3 éves korig a felnőttek adagjá
nak egynegyede (3-szar 1-1,5 kávéskanál), 3-7 
éves korig a felnőttek adagjának egyharmada (3-
szar 2 kávéskanál), 7-10 éves korig a felnőtt adag 
fele (3-szar 3 kávéskanál) adandó. 

Csecsemőknek arányosan kisebb dózis. 
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Stomatitis uicerosában felnőtteknek naponta 2-
szer 2 kávéskanál, 3-5 napon át. 

Gyermekeknek stomatitis ulcerosa kezelésére a 
készfirnény nem javallt. 

Postoperatív anaerob fertőzések megelőzésére 
felnőtteknek a műtét előtt 3-4 napig naponta 3-szor 
2-4 kávéskanál. A műtét után, amikor az orális 
adagolás már lehetséges naponta 3-szor 2 
teáskanál 7 napon át. Anaerob fertőzésben az 
adagolás individuális. Maximális napi adag 12-1.6 
kávéskanál. 

Alkohole/vonó kúrában naponta 2-szer 2 
teáskanál adandó, legfeljebb hat hónapig. 
• Mellékhatás 

Keserű szájíz, bevont nyelv, szájszárazság, eny
he hányinger, étvágytalanság, hasmenés, fejfájás, a 
vizelet sötétre színezódése előfordulhat. Ezek a tü
netek a kúra befejezése után maguktól megszűn
nek. Átmeneti enyhe leukopenia is előfordulhat, 
ezért ajánlatos a vérkép ellenőrzése, tartós kezelés 
esetén a vérkép havonta ellenőrizendő. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható egyidejűleg disulfirammal, óvato
san adható orális anticoagulánsokkal. 
• Figyelmeztetés_ 

Klion kezelés alatt az alkohol fogyasztása és tli-
chomoniasis kezelés alatt a nemi élet tilos. 
• Megjegyzés: + V 
• _Törzskönyvi szám: Tsz.: 3602 

A szájüreg különféle gyulladásos megbetegedé
seiben az anaerob baktériumoknak jelentás szerepe 
van. A lokális metronidazot kezelés az anaerob flóra 
DNS szintézisének gátlása révén hatásos. Helyi al
kalmazásakor kevesebb hatóanyag jut a gyomor és 
bélrendszerbe, így a metronidazol kevesebb mel
lékhatásával kell számolni. A triclosan, mint anti
szeptikum kiszélesíti a készítmény hatásspektrumát. 
o Hatóanyag 

1 g metronidazolum benzoicum, 20 mg tri
clasanum (20 g) lemosható kenőcsben. 
o Javallat 

Gingivitis et stomatitis ulcerosa, gingivitis acuta 
et chronica, paradontitis. 
o Ellenjavallat 

Soor stomatitis, {soor kifejlődésére hajlamosító 
pl. a gyógyszeres kezelés (cytostaticum, antibioti
cum és glükokortikoid), a terhesség első 3 hónapja, 
gyermekkor. 
e Adagolás 

A szájhigiéne helyreállítása {fogkő, lepedék eltá
volítása) után kezdódhet el az alkalmazása. 



Fogmosást követően, gézre 1-2 cm hosszú ke
nócscsíkot kenve, pakolás formájában alkalmazha
tó és lehetőség szerint minél hosszabb ideig (leg
alább 15 percig) a szájban kell tartani a pakolás!. 

Esetleg puha, csak erre a célra használt fogke
fével a fogak közé, illetve az ínyre kenhető, dörzsö
lés nélkül. A kezelést általában naponta 2-4 alka
lommal kell végezni (célszerűen étkezés után) kb. 
1-2 hétig. 

Az egyenletes hatást a négyóránkénti alkalma
zás biztosítja. 

Kombinált kezelés: a paradontopathiák mély, ta
sakos formáiban a Kliostom kezelés önmagában 
rendszerint már nem elég, célszerű Klion tabletta 
adagolásával kombinálni. A gyógyulás után a reci
dívák megelőzésére periodikus Kliostom kezelés 
ajánlott. 
e Mellékhatás 

Hányinger, fokozott nyálelválasztás. Soor szapo
rodhat el a szájüregben, főként hajlamosító ténye
zők fennállása esetén. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Szisztémás felszívódás esetén azonosak a Kl ion 
tablettánál és szuszpenziónál leírtakkaL 
e Figyelmeztetés 

Protézist viselők a Kliostom-kúra idején tartóz
kodjanak a protézis állandó használatától, mert az 
soor rezervoárként szerepelhet. A protézist fokozot
tan tisztán kell tartanit 

Gyermekeknek kellő tapasztalat hiányában al
kalmazása nem ajánlott. 

A kúra alatt alkohol fogyasztása a metronidazol 
tartalom miatt tilos! 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3608 

KOj\jAI(1?~'1ö'm9 iniE!I<cia·• ·. 
•..• ··(~)( 1. JT!I;.25 ){~·1111).• .. ••.•• :• .. 
KO NAKiON 1 0•1)19 drazsé •• ··. 
· (2oic:;•1ööxl · · 
ROCHE • > .. · •• • ATC kód••BQ2BA01 

A K1-vitamin (phytomenadion) véralvadást elő
segitő faktor. Mint a máj karboxiláz-rendszerének 
komponense részt vesz a postriboszómális fázisban 
a ll (Protrombin), VII, IX és X alvadási faktorok, vala
mint a Protein C és Protein S alvadásgátlók karboxi
lálásában. 

A kumarin-típusú anticoagulánsok gátolják a 
K1-vitaminnak (kinon-forma) a K1-vitamin-hidroki
nonná történő redukcióját és akadályozzák a kar
boxilálási reakció során létrejött K1-vitamin-epoxid
nak a kinon-formává történő redukcióját is. A K1-vi-
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tamin ilyen módon antagonistája a kumarin-típusú 
anticoagulánsoknak. Ezzel szemben a heparin ha
tását nem antagonizál ja; erre a protamin használa
tos. 

A kevert micelláris oldatban a K1-vitamin oldott 
anyagként szerepel a lecitinból és epesavból álló 
micelláris kolloid rendszerben. Az organikus oldó
szerek hiányának köszönhetően a "Konakion" ke
vert micelláris oldat a vénákat nem károsítja. 

Az orálisan adagolt K1-vitamin (phytomenadion) 
túlnyomó részében a középsé vékonybélszakaszból 
szívódik fel. Optimális felszívódás csak epe- és pan
creasnedvek jelenlétében lehetséges. Orális és im. 
alkalmazás mellett a szisztémás keringést a dózis
nak körűlbelül 50%-a éri el. Az elsődleges eloszlási 
térfogat a plazmavolumennek felel meg. A vérplaz
mában a K1-vitamin 90%-ban lipoproteinhez kötődik 
(VLDL-frakció). A K1-vitamin normális plazmakon
centrációja 0,4-1,2 l!g/L 10 'mg K1-vitamin im.-an 
adagolva 10--20 l!gfl plazmakoncentrációt hoz létre. 
Az eliminációs felezési idő a plazmában 1 ,5-3 óra. A 
K1-vitamin metabolikus lebontása után glukuron
savhoz kötódik és az epén, valamint a vizeleten ke
resztül választódik ki. 

A vizeletben vá!tozatiarl formában megjelenő 
frakció kevesebb, mint 10%. A K1-vitaminnak aktiv 
lebomlási terméke a K1-vitamin 2,3-epoxid, amely 
ismét visszaalakul K1-vitaminná. 

A felszívódás nem teljes a következő klinikai kór
képekben: malabsorptio, short-bowel-syndroma, 
biliaris-atresia, és pancreas-elégtelenség. 
• Hatóanyag 

10 mg phytomenadionum drazsénként, 10 mg 
phytomenadionum (1 ml) ampullánként, kaliaidalis 
vizes oldatban. 
• Javallat 

Súlyos hypoprothrombinaemia (azaz a ll, VII, IX 
és X-es alvadási faktorok hiánya) következtében ki
alakult vérzések és fenyegető vérzések. Az -alva
dési faktorok hiányát dikumarol-hatástfpusú antico
agulánsok túladagolása vagy fenilbutazonnal való 
kombinálása vagy más K-hypovitaminosis {például 
elzárádásos icterus, máj- és bélbetegségek, 
hosszabb antibioticum-. szulfonamid- vagy szali
cilsav-származék-adagolás) okozhatja. 
8 Ellenjavallat 

Kifejezett allergiás diathesis. Egy évnél fiatalabb 
csecsemőknek nem adható a kevert micelláris ala
pú ampulla (10 mg/ml) elegendő tapasztalat hiányá
ban. 
e Adagolás 

Nem súlyos vérzések és vérzéshajlam esetén: a 
szokásos adag 1 drazsé. A drazsét alaposan szét 
kell rágni és a szájban lassan szétesni hagyni. Ha 
8-12 órán belül hatás nem jelentkezik, második, 
esetleg nagyobb adagot lehet adni. 

Altalános szabályként, az orális anticoaguláns 
terápia megszakítása ajánlott. 

! 

Anticoagufáns terápia során létrejövő súlyos, 
életveszélyes vérzések esetén: a szokásos adag 
10 mg (20 mg-ig) phytomenadion (1-2 db 10 mg
os MKonakion" ampulla) nagyon lassan iv. injekció
ként. 

ÉletveSzélyes gastrointestinalis és intracrania!is 
vérzés esetén első teendőként alvadási faktor-kon
centrátumokat kell alkalmazni egyidejű phytomena
dion adással. 

Speciá!is adagolás - orális anticoagulánsokkaf 
történt akut intoxikáció esetén: napi 10-20 mg phy
tomenadion {1-2 db 10 mg-os "Konakion" ampulla) 
iv., majd később orálisan- a protrombinidő állandó 
ellenőrzésemellett -, egészen az alvadási paramé
terek norma!izálódásáig. 

Amennyiben dikumarol-hatástípusú anticoagu
láns kezelésben részesülő betegnél sebészi be
avatkozás szOkséges, az alvadásgátló hatás phy
tomenadion segítségével megszOntethető (ha anti
coaguláns-védelem nem szOkséges). Ha a phyto
menadion adása közben thrombosisrecidiva lép fel, 
az anticoaguláns terápiát - elsősorban iv. heparin 
adagolásával kell továbbfolytatni. 

Ha a beteg más orvoshoz kerül, a továbbkezelő 
orvos figyeimét fel kel! hívni arra, hogy a beteg K

1
-

vitamin kezelést kap. 
e Mellékhatás 

Intravénás adást követően ritkán súlyos, shock
szerű reakció léphet fel. Ezért intravénásan csak 
nagyon lassan adható. Ha ennek ellenére anaphy
laxias reakció lép fel, késlekedés nélkül iv. adrena
lin, majd iv. glűkokortikoidok adandók. Kiegészítő 
volumenpótló kezelés is végzendő. Nagyon ritkán 
vénás irritációs jelenségek vagy phlebitis előfor
dulhat. 

lntramuscularis adás esetén helyi fájdalom, al
kalmanként a beadás helye körüli erythemával 
együtt, nyomásérzékenység. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A dikumarol és származékai antagonizálják a 
K1-vitaminnak bizonyos alvadási faktorok és in hibi
torok postriboszómális karboxilátására kifejtett ha
tását. 
e Figyelmeztetés 

A májfunkció súlyos károsodása esetén figye
lembe kell venni, hogy. egy Konakion ampulla 
(10 mg/1 m!) 54,6 mg glikokólsavattartalmaz, bár az 
eddigi klinikai tapasztalatok alapján a májfunkció 
romlása nem várható. 

Újszülötteknek- a máj enzimrendszerének éret
lensége miatt Konakion MM paediatric 2 mg inj. 
adandó. 

Felhasználás előtt meg kell győződni arról, hogy 
az ampulla {10 mg/ml) tartalma víztiszta-e. Zavaro
sodás vagy fázisszétválás léphet fel nem előirás
szerű tárolás esetén. Ilyen esetekben az ampullát 
már nem szabad felhasználni. 

Túladagolás K1 hypervitaminosis nem ismert. 
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Eltartás: Ampulla: fénytól és fagytól védve, 
30 °C-t meg nem haladó hőmérsékleten. Drazsé: 
fénytól védve. 

A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell 
zárni! 

A gyógyszert csak a csomagaJáson feltüntetett 
lejárati időn belül szabad felhasználni! 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 453 (injekcióY" · 

K- 454 {drazsé) 

e Hatóanyag 
20 mg natrium fiuoratum bélben oldódó dra

zsénként 
e Javallat 

Primer és secunder osteoporosisok {elsősorban 
,high tumover osteoporosis", myeloma mu!tiplex, 
osteogenesis imperfecta). 
e Ellenjavallat 

Osteomalacia, ulcus duodeni, ulcus ventriculi, 
colitis ulcerosa, haematológiai betegségek (kivéve 
myeloma multiplex), károsadott vesefunkció {se
kreatinin 124 ~-tmol/1 fölött), májkárosodás, terhes
ség, szoptatás, 10 év alatti életkor. 
e Adagolás 

Napi adagja 40-80 mg (2-4 drg.) %-1 évig, 
majd napi 40-60 mg (2-3 drg.) a klinikai tünetek ill., 
a radiológiai kép javulásáig általában 1-3 évig. Ezu
tán lehet áttérni napi 5-20 mg (1.4-1 drg.) fenntartó 
adagra, amelyet 3 hónapos szGnetek közbeiktatá
sával 3 hónapig kell szedni. A rendelt napi adagot 2 
részletben, reggel és este étkezés után kevés folya
dékkal kel! bevenni. 
o Mellékhatás 

Arthralgia, a boka-, ill. a térdízület fájdalmas 
duzzanatával járó fluoridarthropathia, a gyógyszer
szedés átmeneti szűneteltetésekor gyógyul és a to
vábbi kezelés során nem recidiváL 

Gastrointestinalis zavarok: hányinger, étvágyta
lanság, diarrhoea. 
o Figyelmeztetés 

Hypo- vagy anaciditás esetén a zavart felszívó
dás miatt szubsztitúciós terápia szükséges. A keze
lés elSO évének végén a csont szövettani képén lát
ható osteomalacia nem valódi, a fokozott mátrixkép
zódés és a késve bekövetkező elmeszesedés kö
vetkezménye; D-vitaminnal nem befolyásolható, de 
a további kezelés folyamán magától rendeződik. A 
kezelés ideje alatt 3 havonta vérl<ép, vizelet, se
kreatinin, májfunkció, Ca-anyagcsere, esetleg szé
rum fluorid és osteodensitometriás vizsgálatok, 



évente pedig gerinc. medence-. alkar- és lábszár
röntgenvizsgálat szükséges. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1126 

KREONkapszula'(20x; 6óx).,·'· 
CHINOIN 

1-2 mm átmérőjű pankreatin granulátumokat tar
talmazó kapszula, exocrin hasnyálmirigy-elégtelen
ség kezelésre enzimpótlóként Az enteroso!vens be
vonat védelmet nyújt a gyomornedv inaktiváló hatá
sával szemben. A granulátumok magas aciditás 
esetén is legalább két órán át ellenállnak a gyomor
nedvnek. 

Az enzimek kiszabadulása a duodenumban 
kezdődik és a jajunumban megy végbe (alkaliku
sabb pH). A pankreatin katalizálja a zsír hidrolízisét 
glicerinné és zsírsavvá, a keményítőt dextrinné és 
rövid szénláncú cukorrá, a fehérjét pedig aminosav 
láncokká. Hatásos steatorrhoea kezelésében is. 
e Hatóanyag 

Sertés pancreasból előáHított 300 mg pancreat
inum gyomorsav rezisztens pelletekben (8000 lipáz, 
9000 amiláz és 450 proteáz F.l.P. egységben) kap
szulánként. 

A kapszula szlnezőanyaga: sárga vasoxid, vö
rös vasoxid, fekete vasoxid, titán dioxid. 
e Javallat 

Exocrin pancreas-elégtelenség, krónikus pan
creatitis, gyomor- és hasnyálmirigymOtétek utáni en
zimpótlás, cystikus fibrosis {mucoviscidosis). 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag vagy ismert sertéshús iránti túlérzé
kenység. Acut pancreatitis. 
e Adagolás 

A szokásos adag felnőtteknek napi 3-5-ször 
1 kapszula, szűkség esetén a napi adag 6-12 kap
szuláig emelhető, a kapszulát étkezés közben ke
vés folyadékkal kell bevenni. 

Gyermekeknek a kapszula szétnyitása után a 
granulátum beadható. 
e Mellékhatás 

Hasmenés, székrEkedés, gyomorpanaszok, 
émelygés, bórpanaszok előfordulhatnak. Az entero
salvens bevonat védelme érdekében a granulátu
mokat szétrágás 'lélkül kell lenyelni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A pankreatin nagy adagban történő alkalmazá
sa után a vér és a vizelet húgysavszintjének emelke
dését, valamint a folsav és vas felszívódás csökke
nését észlelték. 
• Figyelmeztetés 

A hasnyálmirigy-enzim terápia nem késleltetheti 

vagy helyettesítheti az elsődleges rendellenesség 
kezeléséti 

Eltartás: 15-25 °C között, száraz helyen. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3717 

Kryobulin TIM 3 Vlll faktort (antihaemophiliás 
globulin-A) tartalmaz tisztított, koncentrált és stabili
zált formában. A preparátum 1 mg fehérjéje 
1,25-2,5 IE VIli. faktoraktivitást hordoz. Az oldat 
1 ml-jében ezenkívül 17,5 mQ glukóz van. 

Gyűjtött, humán plazmából állítják elő. A piaz
mák kizárólag közép-európai és az USA-beli hivata~ 
!osan engedélyezett pl_azmapheresis-centrumokból 
származnak. Az előállításhoz felhasznált plazmák 
GPT-kontrollá!tak és HBs-antigén~ és anti-HIV nega
tívak. 

Virusinaktiváló eljárás: 1 O órás 60 °C-os gőzke
zelés. 
e Hatóanyag 

250, illetve 500, illetve 1000 NE faktor VIli. 
human. Protein 100-200, illetve 200-400, illetve 
400-800 mg porampullánként 

Oldószerampulla 1 O, illetve 20, illetve 40 ml in
jekcióhoz való desztillált víz. 
e Javallat 

Azon véralvadási zavarok kezelése és profilaxi
sa, amelyek oka vagy társoka a VIli faktor hiánya. 
így: haemophilia-A, szerzett, vagy veleszületett VIli 
faktor-hiányállapotok, ahol Vl!l faktor elleni antites
tek vannak jelen, von Willebrand-JOrgens-syndroma 
VIli faktor hiánnyal. 
o Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 
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J. Haemophilia A 
1. Vérzések 
Az adagolás a megbetegedés súlyassági foká

tól, valamint a vérzés lokalizációjától és súlyosságá~ 
tól függ. A csökkent VII! faktor plazmaszintje alapíán 
kerül sor a haemophilia súlyassági fokának megité
lésére. 

Az 1.sz. táblázatban szerepeinek a VII! faktor 
koncentrációk (normálérték %-ában), amelyeket a 
vérzés sikeres terápiája érdekében el kell érni. 

1. táblázat 
A terápiásan szükséges VIli faktor szint hemolilia A esetén 

(a normálérték%-ában) 

Vérzési helyzet VIli faktor 

plazma-

szintje, 
amelyet 

a kezdó 
dózissal el 

kelt érni 

K6nnyú vérzések: 
pl. izületi és izom 

vérzések korai 
stádiumai 30% 
orrvérzés, a 

szájüreg hara-

pási sérülései 

valamint egyéb 
könnyú sérülések, 

makrohaematuriák. 

Súlyos vérzések 

pl. haemartrosisok, 
vagy fájdalommal 

és duzzadással járó 
haematomák. 

Neurológiai kiesési 

tünetek nélküli 
fejsérülések, 

súlyos traumák 50% 
látható vérzések 

nélkül is, 

gastrointestinalis 
vérzések, hasüregi 

erős fájdalmak. 
illetve nagyobb 

sérülések. 

Életveszélyes vérzé-
sek, pl. intracraniális, 

intraabdominális 
vagy intrathoracalis 80% 
vérzések, 

súlyos sérülések, 

fraeiurák/törések 

A fenntartó A terápiás 

terápia plazmaszint 
alatt szak- fenntartásá-
séges vm hoz szük-
faktorszint séges idó-
plazma- tartam 
szint 

30% 1-3 nap 

30-50% 3-4 nap 

illetve a 

seb gyó
gyulásá
nak vé

géig 

30-50% 10-14 

nap ill. 
sebgyó

gyulás 

végéig 

Az 1. sz. táblázatban megadott VII! faktor plaz
maszint eléréséhez a KRYOBULIN TIM 3 dózis 
kiszámítása a következő képlet szerint történhet: 

1 NE/ttkg VII! faktor plazmaszint-emelés 
1 %-os (kezdő dózis) vagy 
3%-os {fenntartó dózis) 
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A páciens VIli faktor kiindulási plazmaszintjének 
a dózis meghatározásánál figyelembe kell venni. 

2. táblázat 
V!ll faktor NE-ben kifejezett kezdö dózisának 

mennyisége, kiindulva a plazmaszint 1%..()S emeléséból 

1 NE Vl1! faktor/ testsúly kilogramm alapján. 
Testsúly Plazmaszint emelés%-ban 
kg 20% 30% 40% -so% · ·. · so% 

10 200 300 400 500 600 
15 300 450 600 750 900 
2JJ 400 600 800 1000 1200 
25 500 750 1000 1250 1500 
30 600 900 1200 1500 1800 
35 700 1050 1400 1750 2100 
40 800 1200 1600 2000 2 400 
45 900 1350 1800 2250 2700 
50 1000 1500 2000 2500 3000 
55 1100 1650 2200 2 750 3300 
60 1200 1800 2 400 3000 3600 
65 1300 1950 2600 3250 3900 
70 1400 2100 2800 3500 4200 
75 1500 225 0 3000 3 750 4500 
80 1600 2 400 3200 4000 4800 

A VJII faktor felezési ideje 8-12 óra, in vivo 
recovery: 60-80%. A haemostasis fenntartására a 
VIli faktor plazmaszintjének a normálérték Jegalább 
30%-át kell elérnie. 

A vérzési helyzet függvényének tehát 8-24 órás 
szubsztitúciós intervallumokat kell megválasztani. 

Könnyú vérzések általában egyetlen bevitelielle 
lehet küzdeni. Amennyiben ez nem következik be, 
akkor 24 óra elmúltával a kezdő dózis mennyi
ségének egyharmadát kell beadni. 

Súlyos vérzések esetén 8-12 órás intervallumok
ban tanácsos fél kezdó-dózisokat bevinni, hogy az 
intervallum vége felé megakadályozzuk a plaz
maaktivitás 30% alá süllyedését. 

A szubsztitúciós terápiát következetesen a 
szöveti vérzés felszívódásáig vagy a teljes sebgyó
gyulásig folytatni kell. 

2. Mútétek 
Elektív sebészeti beavatkozása!<: esetén abból 

kell kiinduljunk, hogy preoperatívan nem áll fenn VIJI 
faktor fokozott anyagcseréje. A mútét alatt és a 
mútétet követő első órákban viszont megemelkedett 
VI! l faktor felhasználással kelt számoljunk. A szub
sztitúciós terápiát a beavatkozás előtt egy-két órá
val kell elkezdeni. 



3. táblázat 
Teráplásan szükséges VIli faktor plazmaszlnt mútétek 

eselén (VII! faklor plazmaszintje normálérték %-ában) 

MCtétek A mútét előtt A műtét után 

Kisebb mCtétek 

(pl. foghúzás) 

Nagyobb mútétek 

szükséges 
plazma sz int 

50% 

80% 

szükséges 

plazmaszint 

50% a műlét utáni 

első nap 
30-50% a sebgyó

gyulás befejeztéig 

80% a műtét utáni 

első nap 
50% a mútét utáni 

első hét 
30% a mútét utáni 

második héttól a 
sebgyógyulás 

befejeztéig 

Hogy a 3. táblázatban megadott VIU faktor plaz
maszintet elérjük, a kryobulin TIM 3 adagelását a 
következő képlet alapján számítjuk. 

1 NE/ttkg VIli faktor plazmaszint növelés 
2% a műtét elött 
1-2% a mútét után 

A dózis meghatározásánál figyelemmel kell len
ni a beteg VIli faktor kiindulási plazmaszintjére. 

Postoperatívan 8-12 órás szubsztitúciós inter
vallumokat kell betartani. Az ellenőrzés és a szüksé
ges fenntartó dózis precíz megállapítása céljából a 
VI! l faktor plazmaszint rendszeres alvadási elemzé
sére van szükség. Az adagolást úgy kell megvá
lasztani, hogy a szubsztitúciós intervallum vége felé 
a plazmaaktivitás 30% alá való csökkenése kizárt le
gyen. Csakis ilyen feltétel mellett lehet megakadá
lyozni az ismétlődő vérzéseket, a másodiagos seb
gyógyulást és ezek következményeként kialakuló 
nemkívánatos állapotokat. 

Fogorvosi beavatkozásokban, tonsi\lectomiák
ban, valamint adenotomiákban bevált a fibrinra
gasztásnak (TISSUCOL) Vlll faktor szubsztitúcióval 
való kombinációja. 

Ezen kombinált terápia alkalmazásával csök
kenthető a Vll! faktor igény. 

3. Tartós kezelés 
Amennyiben a vérzési megelőző tartós kezelés 

indokolt, úgy a haemophilia-A súlyos eseteiben 2-3 
napos időközönként vagy 12 NE/ttkg, vagy 3-4 na
pos időközónként 30 NE/ttkg VII! faktort adunk. 

If. Szerzett vagy veleszületett Vfll faktor hiányál
lapotok V/ll faktor antitestekkel 

Az olyan betegeknek, akiknek a keringésében 
V!l! faktor ellenes antitestek vannak, a szubsztitúci
ós kezelést csak akkor szabad elvégeZni, ha közve
tett vagy közvetlen vérzési esemény veszélye áll 
fenn. Hogy a terápiásan szükséges plazmaszintet 
elérjük, szakattanul magas Kryobulin TIM 3 dózisok-

ra lehet szükség, minthogy a bevitt VIli faktor egy ré
sze inaktiválódik (ebben az esetben tekintettel kel! 
lenni a keringés volumnterhelhetóségére). VIli fak
torral való kezelés ezért általában akkor ésszerű, ha 
kevesebb mint 5. Bethesda-egység ml az antitest
titer. 

Függetlenül az antitesttiter szintjétól VII! faktor 
antitestekkel rendelkező páciensek esetén szubszti
túciós kezelésre klinikailag beváll a FEl BA alkalma
zása. 

Egyéb alkalmazási területekhez képest a VII! 
faktor ellenes antitestekkel rendelkezQ páciensek 
kezelésében a monitorozás, a VI! l faktor szint meg
határozása és ezt követően a szükséges fenntartó 
adag megállapítása elsőrendű feladat. 

lll. Von Wilfebrand-Jűrgen-syndroma VII/ faktor 
hiánnyal 

Kryobulin TIM 3 felhasználható vérzések kezelé
sére és műtéti beavatkozásokban, ha nem áll ren
delkezésre krioprecipitátum, vagy ha a betegeknek 
ismert .krioprecipitátum érzékenysége miatt készít
mény-változás indokolt. Műtétek esetén a szubszti
túciós kezelést, amennyiben lehetséges, már tizen
két órával a mütét kezdete E!lőtt el kell kezdeni. Az 
adagolás és a szubsztitúciós intervallurnak megha
tározása az alvadási vizsgálatok eredményéhez 
igazodik. 

További megjegyzések a szubsztitúciós terápiá
hoz: Foghúzás, a szájüreg sérülésében és erős, tar
tós orrvérzés esetén a Kryobulin TIM 3-mal történő 
kezelés mellett a!apvetóen a helyi vérzéscsillapítást 
is meg kell kísérelni. Ezekben a helyi vérzésekben 
kiegészítésül ajánlatos antifibrinolyticumok alkalma
zása (pl. epszilon-aminokapronsav). 
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Ha izületi vérzésben kivételes esetben izületi 
punctio válik szükségessé, úgy ezt közvetlenül a 
Kryobulin TIM 3 első adása előtt kell elvégezni. 

EllenkeZő esetben az alvadékképződések miatt 
nem lehet elérni az izületi üreg elégséges kiürülését, 
tehermentesítését. 

A liofilezett anyag feloldása 
A liofilezett Kryobulin TIM3 készítményt közvetle

nül a felhasználás előtt szabad feloldani. Az oldatot 
ezután azonnal be kell adni. A megbontott üvegeket 
nem szabad később felhasználni. 

1. Az üvegben lévő oldőszert szobahómérsék
letre felmelegítjük (maximálisan 37°C-ra), 

2. A liofilizátum és oldószer-üveg védősapkáját el
távolítjuk és mindkét üveg gumidugóját fertőtlenítjük. 

3. A mellékelt kettős-túl két múanyagkupak védi, 
melyet hegesztési pont· zár le. Forgatással meg
bontjuk a hegesztési pontot, majd az egyik sapkát 
eltávolítjuk. A túl ilyen állapotban beszúrjuk az oldó
szeres üveg gumidugójába. 

4. Ezután a tű másik múanyag védóburkát eltá
volítjuk és szúrjuk be. Fontos, hogy ne érintsük meg 
a tű szabad végét! 

5. Az oldószeres aveget megfordítjuk és a ráhe-

lyezett kettős tú végét a tű hosszának feléig beszúr
juk. A !iofilizátumot tartalmazó üvegben lévő vákuum 
ekkor magába szívja az oldószert. 

6. Az oldószeres üveget a tűvel együtt lehúzzuk 
a liofilizátumos üvegbóL Az oldási folyamatot az 
üveg gyors, erőteljes rázásávallehet meggyors1tani. 

7. A liofilizátum teljes feloldása után a me!lékelt 
szellőző !út beszúrjuk. Ezzel az esetlegesen képző
dött hab megszúnik. Majd a szellázó tút eltávolítjuk. 

Az alkalmazás módja 
A melléke!t filtertú védősapkáját csavarással el

távolítjuk, az egyszerhasználatos tűre ráhelyezzük 
és az oldatot a fecskendébe felszlvjuk. A fecsken
dőt a filtertúról levesszük és az oldatot a mel!ékelt 
egyszerhasználatos tűvel illetve szárnyas-tűn ke
resztül fecskendővel lassan {legfeljebb 5 ml!perc) 
beadjuk. 
e Mellékhatás 

Igen ritkán allergiás reakciók, mint pl. láz, 
urticaria, émelygés és hányinger, valamint különbö
zó súlyosságú anaphylactoid reakció. 

Súlyos allergiás, ill. anaphylactoid reakciók ese
tén a szubsztitúciós kezelést meg kell szakítani. 
Egyhébb tünetek antihisztaminokkal szüntethetők 

meg, súlyos tünetek esetén a modern shock-terápia 
szabályai alkalmazandók. 

Plazmaderivátumok iránti ismert túlérzékenység 
esetén profilaktikusan antihisziaminok adhatók. VIli 
faktor preparátummal való kezelés során keringó 
antitestek keletkezhetnek, amelyek a VIli faktor inak
tiválását idézik elő. 

Nem vércsoportazonos Kryobulin TIM 3 masszív 
adagjainak rövid időtartamon belüli alkalmazása 
esetén haemolytikus reakciók léphetnek fel. Súlyos 
esetben ilyenkor vörösvérs_ejtkoncentrátum adása 
javasolt. A további kezelést o vércsoportú teljes vér
rel ajánlatos folytatni. 

Rendkívül magas dózis alkalmazása eselén 
amelyre VII! faktor elleni antitesttel rendelkező páci~ 
ensek esetében kerülhet sor, hypervolaemia alakul
hat ki, annak minden veszélyével. 

A jelenlegi tudásszint és műszaki színvonal állá
sa szerint abszolút biztonsággal nem zárható ki, 
hogy a faktorkoncentrátumokkal ismert vagy isme
retlen virusok átvitele ne történhesség meg. 

A Kryobulin TIM 3 előállításakor donor- és plaz
maszelekció, valamint a termékre jellemző gőzkeze
lés révén a hepatitis vírus átvitelének veszélye nagy 
valószínűséggel megszüntetett. 

A HIV (HIV !ll/LAV) átvitele kizárt. 
e Figyelmeztetés 

Házi felhasználás ("home-treatment") esetén az 
injekció beadása után minden kanült a sapkákkalle
zárunk {más személyek vesZélyeztetésének elkerü
lése céljából) és a fecskendővel együtt a dobozába 
visszahelyezve dobjuk el. 

Más feloldási módszer alkalmazása esetén az 
injekció beadásakor egy filtert kell a fecskendő elé 
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iktatni, annak a megakadályozására, hogy még fel
oldatlan részecskék (ha az oldatra sürgósen van 
szükség), vagy a dugóból származó gumirésze-cs
kék a gyógyszer oldatával együtt bekerüljenek az 
érrendszerbe {mikroembóliák veszélye). 

Eltartás: 2 és 8°C között {hűtőszekrényben). 
A termék a gyártástól számított 2 éven belül hat 

hónapig szabahőmérsékleten is tárolható {maximá
lisan 25 °C). Célszerű a csomagdlásrB:'ravezetni 
azt az időt, amely alatt a készítményt nem tároltuk 
2-8 °C között. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1755 {250 IE inj.); K-
1748 {500 IE in j.); K -1756 {1000 !E inj.) 

A granisetron antiernetikus hatású, szelektív 5-
hidroxi-triptamin (5-HT3) receptor antagonista. A 
szarvezetben kb. 65%-ban kötódik a p!azmafehér
jékhez, plazmafelezési ideje kb. 9 óra. 

Az alkalmazott adag kb. 59%-a (12% változat
Jan, 47% metabolitok formájában) a vizeletteL a 
fennmaradó mennyiség pedig a széklettel választó
dik ki. 
e Hatóanyag 

3,00 mg granisetronum (hidroklorid só formájá
ban), 3 ml steril fiziológiás sóoldatban 3 ml-es am
pullánként. 

Az injekciós oldat átlátszó, színtelen vagy hal
vány sárga színú. 
e Javallat 

Cytostatikus kemoterápia okozta hányinger, ill. 
hányás megelőzése és kezelése. 
e Ellenjavallat 

Granisetronnal vagy rokon vegyületeivel szem
beni túlérzékenység. 
• Adagolás 

Csak iv. infúzióban alkalmazható! Átlagos adag
ja felnőtteknek 3 mg {1 ampulla), melyet kompatibi
lis infúziós oldattal 20-50 ml-re hfgítva, 5 percen át 
kell b_eadni a cytostatikus kemoterápia kezdete 
előtt. Altalában egyszeri 3 mg granisetron adag ele
gendő 24 órára a hányás, ill. hányinger megelőzé
sére. A profilaktikus kezelést a kemoterápia meg
kezdése előtt be kell fejezni. 

Szükség esetén 24 óra alatt maximum további 2-
szer 3 mg adható, a napi adag nem haladhatja meg 
a 9 mg-ot. Az egyes adagok beadása között leg
alább 1 O percnek kell eltelnie. 
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Klinikai tapasztalatok alapján a kezelés 4-5 egy
mást követő napon át alkalmazható. 

Az injekciós oldat hfgításához kizárólag az aláb-
bi infúziók használhatók: 

- 0,9%-os nátrium klorid infúzió, 
-O 18%-os nátrium klorid+ 4%-os glukóz infúzió, 
- s'%-os glukóz infúzió, 
- Hartm9.nn infúzió, 
- nátrium laktát infúzió, 
- 1 O% -os mann i tol infúzió. 
A granisetron egyéb gyógyszerrel együtt egy in

fúzióban nem adható. 
Az infúziót közvetlenül a beadás elótt kell elké

szíteni. Hígítás után szobahömérsékleten, közvetlen 
napfénytól védve tartandó és 24 óra eJteitével tilos 
felhasználni! 

Amennyiben az infúzió elkészítése nem köz_vet
len a felhasználás előtt történik, a hígítást aszept1kus 
körülmények között kell végezni. 
• Mellékhatás 

Enyhe fejfájás, székrekedés. Ritkán bőrkiütés, át
meneti transzamináz (SGOT, SGPT)-szint emelkedés. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem ismeretesek. Biztonságosan adható együtt 

a cytotastikus kezelés során alkalmazott egyéb 
gyógyszerekkel, pl. benzoidiazepinekkel, neurolep
tikumokkal, H2-antagonistákkal, ill. egyéb citosz
tatikumokkal. 
• Figyelmeztetés 

Gyermekkorban törtéhó biztonságos alkalmazá
sával kapcsolatban nincs megfelelő tapasztalat. 

A granisetron csökkentheti a bélmotilitást, ezért 
a szubakut bélelzáródás jeleit mutató betegeket a 
kezelést követően is folyamatosan ellenőrizni kell. 

Megfelelő tapasztalatok hiányábari terhesség 
idején csak az elóny/kockázat gondos mérlegelésé
vel adható. 

Túladagolás nincs specifikus antidotum, 
ezért túladagolás esetén tüneti kezelést kell alkal
mazni. 

Eltartása 30 °C alatt, faQytól és közvetlen 
napfénytól védve. 
e Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4057 
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A lacidipin nagyhatású, specifikus kalcium
antagonista, mely szelektív hatását elsősorban az 
erek simaizmainak kalcium-csatornáin fejti ki. Főleg 
a perifériás arteriolákat tágítja, ezáltal csökkenti a 
perifériás vascularis rezisztenciát és a vérnyomást. 

Gyorsan, de korlátozott mértékben szívódik fel a 
gyomor-béltraktusból. Abszolut biohasznosulása 
2-9%. A májban jelentős arányú first-pass metabo
lizmuson megy keresztül. A plazmában a csúcskan
centráció 30-150 percen belül alakul ki. A lacidipin 
nagymértékben (95%) kötódik fehérjékhez: albu
minhoz és a-1-gfikoproteinhez. 

Elsősorban a májban metabolizálódva ürül a 
szervezetból. Nincs adat arra, hogy enziminduktor 
vagy -inhibitor hatása lenne a májban. Négy fonto
sabb metabolitja farmakológiailag inaktiv. Meta-boli
tok formájában ürül, 70%-a a széklettel, a maradék 
a vizeletteL Az eliminációs felezési idő 7-8 óra. 
o Hatóanyag 

2 mg, ill. 4 mg lacidipinum filmtablettánként. 
• Javallat 

Hypertonia kezelésére önmagábari vagy más 
antihypertensivumokkal, pl. 13-blockolókkal és diure
ticumokkal kombinálva. · 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a készftmény bármely kompo
nensével szemben. Terhesség, szoptatás (megfele
ló tapasztalat hiányában). 
• Adagolás 

Feln6ttek: szokásos kezdő adagja naponta 
1-szer 4 mg (egy 4 mg-os tabi.), melyetmindig azo
nos napszakban, célszerűen reggel ajánlott beven
ni, evés közben vagy evés után. 

Indokolt esetben az adag 6 mg-ra emelhető 
(egy 4 mg-os és egy 2 mg-os tabi.) a leljes terápiás 
hatás kialakulása után. 

Ehhez legalább 3-4 hét szükséges, amitól eltér
ni csak abban az esetben lehel, ha a klinikai állapot 
gyorsabb dózisnövelés! indokol. 

Májbetegségben szenvedókben nőhet a laci
dipin biohasznosu/ása és fokozódhat vérnyomás
csökkentő hatása. Ilyen esetekben a kezdő adag 
naponta 1-szer 2 mg (egy 2 mg-os tabi.). 

Mivel a Jacidipin nagy része nemavesén át ürül, 
vesebetegség esetén nem szükséges az adagot 
módosítani. 

Időskorúak ajánlott kezdő adagja naponta 
1-szer 2 mg {egy 2 mg-os tabi.). Szükség eselén a 
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napi adag 4 mg-ra emelhető (egy 4 mg-os tabi.) kb. 
négy hét elteltével. 

A kezelés tartósan folytatható. 
A Lacipil gyermekeknek történő. adás_<iró! nincs 

tapasztalat. -- ~ 

• Mellékhatás 
A lacidipin általában jól tolerálható. Egyes bete

gekben a farmakológiai hatással, a perifériás 
vasodilatatioval kapcsolatos enyhébb mellékha
tások jelentkezhetnek, a leggyakoribb a fejfájás, ki
pirulás, oedema, szédülés, palpitatio. Ezek a mel
lékhatások általában átmenetlek és megszúnnek a 
lacidipin változatlan adagolása mellett. 

Ritkán előfordulhat asthenia, bórkiütés (erythe· 
ma, viszketés), gyomorpanaszok, nausea, polyuria. 
Elvétve leírtak mellkasi fájdalmat és gingiva hyper
plasiát. Néhány esetben a szérum alkálikus fosz
fatáz érték átmeneti emelkedését észlelték. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
~ más vérnyomáscsőkkentókkel, pl. diureticu

mokkal, 13-blockolókkal (additív antihypertensiv ha
tás), 

- cimetidinne! (lacidipin plazmaszintje emelked
het). 

Nem mutat specifikus kölcsönhatást a szokásos 
antihypertensivurnakkal (pl. 13-b!ockolókkal, diureti
cumokkal) és digoxinnal. 
e Figyelmeztetés 

Bár célzott vizsgálatok szerint a !acidipin nem 
befolyásolja a SA-csomó spontán múködését, és 
nem lassítja az ingervezetést az AV csomóban,- az 
egyéb Ca-antagonistákhoz hasonlóan - óvatosság 
szükséges, ha a betegen a kezelés előtt ingerkép
zési vagy -vezetési rendel!enességet észleltek. 
Egészséges önkéntesekben és állatkísérletek során 
nem mutatott negatív inatrop hatást. Hasonlóan 
azonban más kalcium-antagonistákhoz, óvatosan 
adható szfvelégtelenség esetén. 

Májbetegségben növekedhet antihypertensiv 
hatása. Me!lkasi fájdalom jelentkezése esetén, 
mely főleg olyan betegeken fordul elő, akiknek pa
naszokat okozó coronaria-betegségük van, meg 
kell fontolni a lacidipin további alkalmazását, mivel 
a me_!lkasi fájdalom oka az esetek kis részében a 
lacidlpin kezeléssei összefüggő myocardialis 
ischaemia lehet. 

Túladagolás: Nincsenek adatok a lacidipin túl· 
adagolásáróL Ilyen esetekben valószínűleg elhúzó
dó perifériás értágulat és ehhez társuló tachycardia 
és hypotonia jelentkezhet. Elméletileg bradycardia 
és lelassult AV-átvezetés is előfordulhat. Specifikus 
antidotum nincs. Szokásos módon ajánlott a szív-



múködés monitorozása, valamint a megfelelő sup
portiv és terápiás intézkedések. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 30°C alatt fénytól 
védve. A fólia-csomagolásból csak közvetlenül be
vétel előtt szabad a tablettákat kivenni. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4146 {2 mg film
tabletta); OGYI-T.: 4147 (4 mg filmtabletta) 

llACRI$YÍíl !;;Z~iriesepp (fil- ÍaFml) 
LlA.ölifsS't·Úi=öR:GONII:lstioi"V: . 
··!S:Zr.rti~!;éppr(ii.i<i1oi..fi])'i .. \•····· 

A készítmény fő hatóanyaga a hidroxipropil
metilcellulóz, mely viszkózus kolloid oldatok képzé
sére alkalmas. Szemcseppek vivőanyagaként is 
használatos. Csökkent könnytermelés esetén meg
védi a szaruhártyát és a kötőhártyát a kiszáradástóL 
A hatóanyagat tartalmazó szemcseppek hatását 
prolongálja. 

A Lacrisyn szemcsepp optimális viszkozitása 
2-2,5 cPa.s 20 °C-on. A gonioscopiás vizsgálatra 
való oldat esetében 24,5 cPa.s az optimális viszko
zitás. A kancentráció és a viszkozitás arányát tekint
ve a 0,5"/.,-os oldat felel meg a kívánt 2 cPa.s visz
kozitásnak 

Ami a gonioscopiával kapcsolatos arányt illeti, a 
legmegfelelőbb kancentráció hozzávetőleg az 1 %_ 
e Hatóanyag 

Lacrisyn: 60,0 mg hypromellosum, 82,5 mg 
acidum boricum, 20,0 mg natrium tetraboricum 
10,0 ml steril desztillált vizes oldatban. Konzerváló
szar: benzalkonium ch!oratum. 

Lacrisyn for gonioscopy: 110 mg hypromel
losum, 82,5 mg acidum boricum, 20,0 mg natrium 
tetraboricum 10,0 ml steril desztillált vizes oldatban. 

Konzerválószer: benzalkonium chloratum. 
o Javallat 

Lacrisyn: A cornea védőfilmjeként, pl. amikor a 
szaruhártya fokozott mértékben van kitéve külsó be
folyásnak (lagophthalmus, a szemhéj torzulása és 
kifordulása, a szemhéj plasztikai mútétei utáni álla
potok). 

A cornea hámosadásának az elősegítése (ero
siok, kiújuló erosiok, a cornea trophicus elváltozá
sai, a cornea és a kötőhártya maródása utáni álla
potok, a cornea dystrophiás elváltozásai, 

B. keratopathia, a cornea epithelium-ának 
mikrosérülései, keratcplasztikai mútét utáni állapot, 
keratotomia stb.). 

A könnyfolyadék szubsztitúciós pótlása (keratitis 
sicca-va\ járó Sjögren-syndroma, a könnymirigy 
atrophiája mútétek vagy trauma után). 
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Olyan esetek, amelyekben a magisztrálisan el
készített szemcseppek irn"tálják a szemet és króni
kus conjunctivitist idéznek elő, és amikor a szem
cseppek nyújtott hatását meg akarják hosszabb ita
ni. A szárazszem-syndroma, a xerosis és a keratcsis 
kombinációs kezelése. 

Lacrisyn for gonioscof)y: Gonioscopiában. 
Elektroretinographiás, elektrooculographiás és ult
rahangos vizsgálatokhoz. Olyan állapotok, amelyek
ben a szaruhártya epitheliumát védeni kell és a sza
ruhártya hámosadását elő kell segíteni, továbbá, 
amikor nagyobb viszkozitású készítményre van 
szükség, mint a Lacrisyn. A szárazszein-syndroma 
kombinált kezelésének bizonyos esetei. 
e Ellenjavallat 

Fémsókat tartalmazó szemcseppekkel egyidejú
leg nem alkalmazható. 
e Adagolás 

Lacrisyn: Egyéni, a betegség jellege és a beteg 
átlapata szerint. Fenntartó adagként általában na
ponta 2-3 alkalommal, protektív célból pedig szük
ség szerint, akár óránként 1-2 cseppet a kötőhár
tyazsákba cseppenten i. 

Lacrisyn for gonioscopy: A szaruhártyára helye
zés előtt 3-4 cseppet teszünk a vizsgálathoz hasz
nált múanyag kontaktlencsére. 

Csökkent könnyelválasztás emelt viszkozitású 
helyettesítő kezelése a tünetek egyedi mérlegelése 
alapján. 
G Mellékhatás 

Esetenként rövid ideig tartó csípő érzés, mely ál
talában 10-15 perc alatt szűnik. 
G Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt. 
o Fígyelmeztetés 

Tilos alkalmazásuk a marádások akut szakaszá
ban mindaddig, amíg a maró anyag nincs eltávolít
va a conjunctiva-zsákból és a necroticus szövetból. 

Alkalmazása során lágy kontaktlencse nem 
használható. 

Eltartás: 15-25 °C között, fénytól védve. 
e Megjegyzés_: Vn Fb (for gontoscopy szem
csepp) 
e Törzskönyvi szám: K - 1965; K - 1966 (for 
gonloscopy szemcsepp) 

A laktulóz diszacharid, mely gyakorlatilag válto
zatlanul halad át a gyomron és a vékonybélen, a 
mikroorganizmusok a vastagbélben szerves savak
ra és széndioxidra bontják. Ezáltal a vastagbél pH
ja savas irányba tolódik el, mely visszaszoritja az 
ammóniaképző baktériumok és elősegíti a tejsav-

baktériumok szaporodását. A bélben képződő am
mónia fel nem szívódó ammóniumionná alakul. 

A laktulóz alacsony molekulasúlyú bomláster~ 
mékei ozmotikus úton serkentik a bélműködést, ami 
könnyú szék!etürítést eredményeZ. 
e Hatóanyag 

65 g lactt.Íiosum (100 ml) szirupban. · 
e Javallat 

Heveny és idült májbetegségekben jelentkező 
hyperammonaemia (portosystemás encefalopathia, 
coma hepaticum), krónikus obstipatio. 
e Ellenjavallat 

Galaktózintolerar.cia. Bélelzáródás. 
e Adagolás 

Májbetegségben, heveny és idült portosistamás 
encepha/opathiában átlagos adagja felnötteknek 
naponta 3-szar 30-45 ml (naponta 3-szar 2-3 evő
kanál), étkezés után. 

A kezelés kezdetén jelentkező meteorizmus és 
hasmenés miatt célszerű az adag fokozatos beállí
tása. 

Obstipatioban feln6fteknek naponta 15-45 ml 
(naponta 1-3 evőkanál); gyermekeknek naponta 
10--20 ml (2-4 teáskanál); kisgyermekeknek, cse
csemóknek naponta 5-1 O ml (1-2 teáskanál). 

A gyógyszert célszerű reggeli után bevenni. A 
fenntartó adagot egyénileg kel! megállapitani. 
e Mellékhatás 

A kezelés kezdetén puffadás, hasmenés jelent
kezhet, ami az adag csökkentésével legtöbbször 
megszüntethetó. Hasnyálmirigyenzim-készítmények 
egyidejű alkalmazása javítja a toleranciát. 
0 Gyógyszerkölcsönhatás 

Fel nem szívódó artacidumokkal együtt adva 
csökken a laktuióz hatása. A túlzott adagoláskor kiala
kuló káliumhiány fokozhatja a szívglikozidok hatását. 
e Figyelmeztetés 

Cukorbetegeknek figyelembe kell venniük, hogy 
3 evőkanál Lactulose szirup energiatartalma: 200 kJ 
(50 kcal). 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 1203 
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A laktulóz szintetikus diszacharid. Hatását a 
vastagbélben fejti ki, ahol -elsősorban a bélbakté
riumok hatására- tejsav keletkezik belőle, mely az 
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acidophil (szénhidrátbontó) baktériumok növekedé
sét elősegíti, az alkalophil (fehérjebontó baktériu
mok) növekedését pedig gátolja. Ezáltal a bélbakté
riumok közötti arány az acidophil baktériumok javá
ra tolódik el és a korábban fennálló dysbacteriosist 
eubiosis váltja fel. A béltartalom savanyadásának 
következtében csökken a vér ammónia szintje, foko~ 
zódik a kalciumsók és a foszfátok felszívódása. A 
laktulóz serkenti a peristaltikat és lágyabbá-teszi a 
székletet. 
e Hatóanyag 

134 g; ill. 670 g; ill. 1340 g solutio lactu!osi con
centrata 50% üvegenként 

1 evőkanál szirup (15 ml = 20 g) 10 g laktu!ózt, 
1 kávéskanál (5 ml = 6,6 g) 3,3 g !aktulózt tartal

maz. 
e Javallat 

Dysbacteriosis (pl. a bélflóra károsodása széles 
spektrumú antibioticummal történő kezelést követő
en), hyperammonaemia (hepatopathia, hepatikus 
encephalopathia, praecoma, coma). 
e Ellenjavallat 

Galaktosaemia, laktóz-intolerancia, galaktóz 
mentes étrend, gastrocardiátis tünetcsoport (Roem
held syndroma), ileus gyanúja, intestinalis obstructio. 
• Adagolás 

- Krónikus székrekedésben: 
kezdeti adag tartós kezelés 

felnótteknek napi 1 2 evőkanál napi 1/2 1 evőkanál 
gyermekeknek napi 1 evőkanál napi 1-2 kávéskanál 
csecsemóknek és 
kisgyermekeknek napi 1-2 kávéskanál napi 1 kávéskanál 

Krónikus székrekedésben idővel minden beteg
nél egyénileg kell megállapítani az optimális adago
lás!. Gyors hashajtó hatás elérésére 1-3 evőkanál
nyit oldunk 1/8--1/4 liter vizben, teában, gyümölcslé
ben vagy tejben reggel, felkelés után, éhgyomorra. 
A hatás kb. 2 óra múlva jelentkezik {fokozott széke
lési reflex). 

-A bé!ffóra károsodása esetén pl. tartós antibio
tikus kezelést követően: 
feln6fteknek 
gyermekeknek 

napi 1-2 evőkanál 
napi 1 kávéskanál 

A kezelés javasolt időtartama 6-8 hét. Ennyi idő 
szükséges a bélflóra normalizálódásához. 

- Hepatopathia esetén: naponta legfeljebb 
60-1 OD g (6--1 O evőkanál), melyet a nap folyamán 
egyenletesen kell elosztani. Praecoma esetén a ma
ximális adag napi 1 DO g laktulóz. A gyógyszer bev é~ 
tele lehetőség szerint az étkezések közötti időszak
ban történjék. 
e Mellékhatás 

Ritkán, a kezelés kezdetén flatulentia jelentkez
het, mely megszüntethető a dózis csökkentésével, 
ill. ha a napi adagot több, kisebb részletben, a nap 
folyamán egyenletesen elosztva veszi be a beteg. 



e Gyógyszerkölcsönhatás 
Fel nem szívódó antacidumokkal együtt adva 

csökken a laktulóz hatása. A túlzott adagoláskor ki
alakuló kálium-hiány fokozhatja a szivglikozidok ha
tását. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás idején adása megfonto
landó. Ninc.s adat arra nézve, hogy a terhes anyára 
vagy a magzatra nézve veszélyes lenne. Nem isme
retes, hogy átjut-e az anyatejbe. A készítmény maxi
málisan 11% galaktózt, ill. 2% tagatózt tartalmaz. 
Cukorbetegek a kenyéregységek figyelembevételé
vel alkalmazhatják (5 evőkanálnyi Laevolac 1/4 ke
nyéregységnek felel meg). 

A kezelés idején tartózkodni kell a puffadást 
okozó ételek és a szénsavas italok túlzott fogyasztá
sátóL 

A készítményt étkezés közben, vagy étkezés 
után adagolva a hashajtó hatás csökken. 

Egyes betegeknél a széklet-szabályozó hatás 
több napon keresztül fennállhat Ezekben az esetek
ben elegendő a készítmény másod- vagy harmad
naponkénti adagolása. 

Makacs székrekedés eselén a vitaminokban és 
rostokban gazdag étrend fokozhatja a laktulóz haté
konyságát. 

Túladagolás eselén hasmenés lép feL Ilyenkor 
az adagolást meg kell szakítani, és amennyiben 
szükséges, gondoskodni kell a megfelelő folyadék 
és elektrolit (elsősorban kálium) pótlásróL 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C). 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K~ 1960 (134 g szirup); K-
1961 (670 g szirup); K- 1962 (1340 g szirup) 

Kolekalciferol (03-vitamin). A természetes D-vi
tamin a bórben keletkezik a 7-dehidrokoleszterinból 
UV-fény hatására, amiból a hatásos formája (az 
1 ,25-dihidroxikolekalciferol) a májban és a vesében 
hidroxi!áció útján jön létre. 

A kolekalciferol és még inkább annak hidroxilélt 
származékai a kalciumtranszport-fehérje képződé
sét segítik elő a vékonybél-nyálkahártyában. Fokoz
zák a kalcium- és a foszfát felszívódását a bélből, és 
a vér kalcium és foszfátszintjét, valamint csökkentik 
a citrát és a foszfát kiválasztását a vizeletteL A 
kolekalciferol javítja a kalcium felhasználását és elő
segíti a csont felépitését. 
• Hatóanyag 

180.000 NE cholecalciferolum {15 ml) üvegen
ként {1 ml=30 csepp. 1 csepp= 400 NE 0 3-vitamin). 
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1.200.000 NE cholecalciferolum (100 ml) üve
genként 
• Javallat 

Rachitis gyógyítása és megelőzése, me!lék
pajzsmirigy-elégtelenségen alapuló tetania. 
e Ellenjavallat 

Tüdótuberculosis, vesekárosodás, súlyos arte
riosclerosis, hypercalcaemia, hypercalciuria. (En
nek jelei lehetnek: étvágytalanság, hányinger, kóros 
fáradékonyság, székrekedés, kóros mértékú szom
júság és a csecsemő elégtelen fejlódése.) Kalcium
tartalmú vesekövek. 
e Adagolás 

Rachitis megelőzés: általános megelőzés általá
ban októbertól ápri!isig. Az évszaktól függetlenül 
egyéni adagolást igényelnek a koraszülöttek,. az ik
rek, a .szobában tartott", a helytelenül táplált és a 
családi hajlam miatt veszélyeztetett gyermekek, ha 
a rachitis megelőzése indokolt. 

Folyamatos megelőzés: koraszülötteknek az élet 
első félévében 2 hetes kortól kezdve, naponta 4 
csepp. 

Időre szaletett csecsemőknek az első éfetév
ben: 2 hetes kortól kezdve naponta 1-2 csepp. 

Veszélyeztetett kisdednek (1 éves kor felett): a 
téli időszakban naponta 2 csepp. 

Praenatalis megelőzés: a terhesség utolsó har
madában naponta 3 csepp. 

Rachitis gyógyítása: adagja a betegség súlyos
ságától függ. 

Folyamatos adagolás esetén általában 3-szar 
naponta 10 csepp. Minden egyéb javallatban az 
adagolás! egyedileg kell megállapítani. 
e Mellékhatás 

Túladagolás esetén a D-hypervitaminosis tüne
tei: fejfájás, étvágytalanság, súlyvesztés, gyomor
és bélpanaszok (hányinger, székrekedés) és növe
kedési zavar. 

Hosszabb időn keresztül fennálló hyperCal
caemia esetén gyakoribb-, illetve éjjeli vizelési inger 
jelentkezhet, fokozott szomjúság, fehérje a vizelet
ben, soványság, hypercholesterinaemia, emelke
dett transzaminázszint, szívritmuszavarok, magas 
vérnyomás, valamint röntgenvizsgálattal kimutatha
tó lágyrészmeszesedések. 

Súlyos túladagolás esetén a D-vitamin hatása el
lentétes: mészveszteség a csontokban és kalcium
szint-emelkedés a vérben és a vizeletben. A szöve
tekben, véredényekben és a vesében mészlerakó
dások keletkezhetnek, továbbá központi idegrend
szeri zavarok léphetnek fel. 

Teendő mérgezés esetén: kalciumszegény diéta 
és bóséges fo!yadékbevitel, calcitonin, glükokor
tikoidok. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejűleg magnézium tartalmú gyógyszereket 
(pl. antacidumokban) alkalmazni tilos, mivel ez 
hypermagnesiaemiához vezethet. 

Kolesztiramin csökkentheti a zsírban oldódó vi
taminok enterális felszívódását. 

Csecsemőknek nem szabad egyidőben más O
vitamint tartalmazó készítményeket adni. Szívre ha
tó glikozidokkal kezelt betegeknek csak óvatosan 
adható, mivel a hypercalcaemia szívritmuszava
rokhoz vezethet. 
e Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás időszakában alkalmazá
sa fokozott ellenőrzést igényel. 

Nagy adagok alkalmazása esetén a beteg foko
zott megfigyelése és a vizeletben a Sulkowich - re
akció kontrol!álása szükséges. 

Eltartás: 25 °C alatt, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K ~ 2235 (15 ml) 

K- 2236 (100 ml) 

u~~·cr~~;.:zs·mg;tlil:íl~ttai(sQx)•· 
t~F;íiCT~L. 5Ó 1119ctll~I~~Ö)(iO~) .. ,. 
lAMICTAl.1QOffig~ta~(effa'(~Q~)' 
WELLCOME c , .. · · 

A lametrigin a feszültségfüggő Na+ csatornák~ 
ra hatva stabilizálja a neuron membránját és gátol
ja a neurotransmitterek felszabadulását, főképpen 
a glutamátét, mely izgató hatású aminosavnak 
kulcsszerepe van az epilepsiás rohamok kialakítá
sában. Gyorsan és teljesen felszívódik a bél ból. A 
csúcs-plazmakoncentráció 2,5 óra oralis gyógy
szerbevétel után. Az átlagos fe!ezés.i idő 29 óra. A 
farmakokinetikai görbe lin~áris 450 mg egyszeri 
adag ig. 

150 mg 2-szer naponta egészséges önkéntese
ken kismértékű indukciót okoz saját metabolizmu
sában, ami a .steady state~ állapotban 25%-os 
csökkenést eredményez az e!iminációs felezési 
időben. A lamotrigine 55%-ban kötódik a plazmafe
hérjékhez. 

Humán vizsgálatban a radioaktívan jelölt Iamot
rigin 94%-a 168 óra múlva visszanyerhető volt a vi
zeletból. Csak 2%-a ürült a széklettel. 

A lametrigin nagymértékben metabolizálódik Fő 
lebomlási terméke az N-glukuronid, ami a vizelet
ben található bomlástermékek 65%-a. További 8% 
változatlan formában ürül a vizeletteL 

A lametrigin a májban történő lebomlást követő
en, főként a vizelettel választódik ki. 
• Hatóanyag 

25 mg, ill. 50 mg, ilL 100 mg lamotriginum hal
vány sárgás-barna lekerekitett sarkú négyzet alakú, 
metszett élű tablettánként. 
e Javallat 

Antiepilepticum, mely olyan parciális, illetve ge
neralizált tonusos-clonusos rohamok kezelésére ja-

vasalt, melyeket egyéb antiepilepticumokkal nem 
lehet megfelelóen befolyásolni. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni ismert túlérzékeny
ség. 12 éves és ennél fiatalabb gyermekek Lamic
tal-kezeléséról nincs elegendő adat. 
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Súlyos máj~ és vesemúködési zavarok eselén 
adása nem javallt (mivel ellenkezője bizonyitva 
nincs). 

Relativ ellenjavallat: terhesség, szoptatás {lásd 
Figyelmeztetés). 
• Adagolás 

Feln6tteknek és 12 évnéf idősebb gyermekek
nek A bevezető Lamictal adag azoknak a betegek
nek, akik nem szednek nátrium-valproátot, 50 mg 
napi egy adagban két hétig, majd 100 mg/nap 
2 adagrabontva további két hétig. Ezután a szaká
sos fenntartó adag 200--400 mg/nap 2 részletben 
véve be. A nátrium-valproátal szedő betegek be
vezető Lamictal adagja 25 mg másodnaponként 
két héten át, utána 25 mg/nap egy adagban a kö
vetkező két hétben. Azután a szokásos fenntartó 
adag 100-200 mg egyszer naponta, vagy 2 adag
ban adva. 

Felnőttek és 12 évesnél idősebb gyermekek tel
jes napi adagja (mg/nap): 

1-2. hét 3-4. hét Fenntartó 

Nemszed SOmg 100mg 200-400 mg 

nátrium 
valproátal (egyszer (2 adagban) {2 adagban) 

naponta) 

Szed 12,5mg 25mg 100--200 mg 

nátrium 
valproátal (25 mg másod (1xnaponta) (1x naponta 

naponta} vagy 2 adagban) 

A lépcsőzetes adagolás jelentősen csökkenti a 
mellékhatásként esetleg fellépő bárkiütések gyako
riságát. 

fd6s kor (65 év és efölött) 
Az idós betegek Lamicfal-kezelésérő! kevés 

adat gyúlt össze, de ezek alapján úgy tűnik, hogy 
ezen korcsoport reakciója a gyógyszerre nem kü
lönbözik a fiatalabbokétóL Mindazonáltal az idős 
betegeket óvatosan kell kezelni és fokozottan ellen
őrizni. 
e Mellékhatás 

Bőrkiütések (5-10%-ban), ami miatt a kezelést a 
beteQek 2%~ában le kellett állftani. A kiúlés általá
ban maculopapularis, a kezelés megkezdése után 4 
héten belül jelenik meg és megszúnik a gyógyszer 
elhagyását követően. 

Ritkán jelentettek súlyos bőrkiütést, angio
oedemát, Stevens-Johnson syndromát. 

Más vizsgálatokban, melyekben a Lamictalt az 
addigi antiepilepsiás kezeléshez kiegészítőként ad-



ták, diplopiát, homályos látást, szédülést, álmossá
got, fejfájást, ingerlékenységet, fáradtságot, gas
trointestinalis panaszokat, bizonytalanságérzést, 
agresszivitás! észleltek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A máj gyógyszer-metabolizáló enzimeit indukáló 
antiepilepticumok pl. fenitoin, karbamazepin, feno
barbitál, primidon) fokozzák a lamotrigin metaboliz
musát. 

A nátrium-valproát, ami gátolja a máj metabo!izáló 
enzimeit, csökkenti a lamotrigin metabolizmusát. 

Nincs bizonyíték arra, hogy a lametrigin klinikai
lag szignifikánsan serkentené vagy gátolná a máj 
oxidatív gyógyszermetabolizmusát. Saját metaboliz
musát indukálja, de ez a hatása igen kisfokú, és 
nincs klinikai következménye. Néhány antiepilep
ticum plazmaszintjének emelkedését észlelték la
motrigin kezelés alatt, de kontrollált vizsgálatok ezt 
nem erősitették meg. 

ln vitro vizsgálatok tanusága szerint a lamotrigin 
más antiepilepticumokat nem szarit ki a fehérjekötő 
helyekről. 

Mint minden beteg esetén, akik oralis fogamzás
gátlót szednek, és hosszas antiepilepticum-kúrára 
á!lítják be őket, minden változást, mely a menstruá
ciós ciklusban bekövetkezik, a kezelő orvosnak fo
kozott figyelemmel kell vizsgálnia. 
e Figyelmeztetés 

A dihidrofolát-reduktáz enzim gyenge gátlója, 
fgy hosszú kezelés során a fólsav-metabolizmust 
befolyásolhatja. Mindazonáltal hosszú - egy évig 
tartó- adagolás során a megfigyelt személyekben a 
lametrigin nem befolyásolta szignifikánsan a 
haemoglobinkoncentrációt, az átlagos vörösvértest 
térfogata!, vagy a szérum, illetve a vörösvértest fól
savköncentrációját. 

Mint a többi antiepilepticum esetében, a 
Lamictal kezelés hirtelen megszakítása is epilepsiás 
rohamokat provokálhat ( .. rebound" rohamok). Ennek 
kockázata elkerülhető az adagok fokozatos, 2 hét 
alatti csökkentésével. 

Több mutagenitási tesztben vizsgálva sem je
lentett genetikai kockázatot emberben. 

Terhesség: nincs elégséges humán adat ahhoz, 
hogy biztonságosan értékelni lehessen a Lamictal 
terhesség alatti használatát Mindazonáltal mint a 
legtöbb gyógyszer esetében, a Lamictal sem hasz
nálható terhességben, kivéve az elóny/kockázat 
gondos mérlegelése alapján. 

Szoptatás: nincs adat arra, hogy a lametrigin 
vagy metabolitjai milyen koncentrációban jelennek 
meg az anyatejben. 

Túladagolás: (nagyon magas szérumkoncentrá
ció: > 15 1-1g/ml esetén): kábultság, ataxia, diplopia, 
émelygés, hányás. 

Kezelése: Túladagolás esetén a beteget kórház
ba kell vinni, általános támogató kezelésben kell ré
szesíteni. Ha indokolt: gyomormosás. -

Eltartás: 30 °C-ot nem meghaladó száraz he
lyen. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4094 (25 mg tab
letta); OGYI-T: 4095 (50 mg tabletta); OGYI-T: 4096 
(100 mg tabletta) 

A terbinafin gombaellenes széles hatásspektru
mú aHiiamin származék. Alacsony koncentrációban 
fungicid hatású a dermatophytonok, penészgom
bák és egyes dimorf gombákkal szemben. A sar
jadzógombák el!eni aktivitása - a fajtól függóen ~ 
fungicid vagy fungisztatikus. 

SpeciáJisan a gombák szteroid bioszintézisének 
korai fázisába avatkozik be: Ez ergoszterol-hiány
hoz, valamint a szkvalének intracellularis felhalmo
zódásához vezet, ami a gombasejtek pusztulását 
okozza. A terbinafin a szkvalén-epoxidázt gátolja a 
gomba sejtmembránjában. A szkvalén-epoxidáz 
enzim nem kapcsolódik a citechrom P 450 rend
szerhez. A terbinafin nem befolyásolja a hormonok 
vagy más gyógyszerel< anyagcseréjét 

Orális adagolás esetén aszera bórben és kör
mökben a fungicid hatáshoz szükséges koncentrá
cióban halmozódik fel. 

250 mg terbinafln egyszeri orális adagja 2 órával 
a bevételt követően 0,97 J.lg/ml maximális plazma
koncentrációt eredményez. A terbinafin biohaszno
sulását az étkezés nem befolyásolja. 

A terbinafin erősen kötődik a plazmafehérjékhez 
·(99%). Gyorsan átdiffundál a bórön és a l ipafil ka
rakterú stratum comeumban koncentrálódik. Kivá
lasztódik a faggyúban, magas koncentrációt ér el a 
hajtüszókben, a hajban és a faggyúmirigyekben 
gazdag bórterületeken. Már a kezelés első heteiben 
bejut a körömlemezbe is. 

A gombagátló hatással nem rendelkező 

metabolitok elsősorban a vizeletben választódnak 
ki. Az eliminációs felezési idó 17 óra. A szer kumu
lációjára nincs bizonyíték. Az életkor nem befolyá
solja a terbinafin farmakokinetikáját, azonban káro
sadott vese- vagy májműködés esetén az elimináció 
csökkenhet, ezáltal magasabb vérszint alakulhat ki. 

Lokális alkalmazás során a felvitt hatóanyagnak 
kevesebb, mint 5%-a szívódik fel. Szisztémás hatá
sa ezért nagyon enyhe. 
O Hatóanyag 

250 mg terbinafinum (terbinafinium chioratum 
formájában) tablettánként; 
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125 mg terbinafinum {terbinafinium chioratum 
formájában) pediatric tablettánként. 

0,15 g terbinafinium chioratum {15 g) tubuson
ként, vízzel lemosható krémben. 
e Javallat 

Feln6fteknek 
A bór, a haj és a körmök dermatophytonok, így 

trichophytonok {pl. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. 
verrucosum, T. vio/aceum), Microsporum canis és 
Epidermophyton floecosum okozta fertőzések. 

Tablettával történő orális kezelés javasolt bór 
tinea (tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis és 
tinea capitis) és sarjadzógombás, elsősorban a 
Candida nemzetség (pl. Candida afbicans) okozta 
fertőzések, amik lokalizációjuknak, súlyosságuknak 
és kiterjedésüknek megfe!elóen szisztémás kezelést 
igényelnek. 

Dermatophytonok okozta onychomycosis. 
Megjegyzés: A lokális Lamisil-kezeléssel ellen

tétben a tabletta nem hatásos pityriasis versicalor 
esetében. 

Krémmel történő lokális kezelés javasolt a bór 
dematophytonok, fgy trichophytonok (pl. T. rubrum. 
T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), 
Microsporum canis és Epydermophyton floccosum, 
ill. sarjadzógombák, elsősorban a Candida nemzet
ség (pl. Candida albicans) okozta fertőzésekben. 
Pityrosporum orbiculare (más néwel Malasseria fur
fur) okozta pityriasis (tinea) versicolor. 

Javallat gyermekeknek: tinea capitis. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 2 év 
alatti életkor. 
e Adagolás 

A kezelés időtartama a kórképtől és a fertőzés 
súlyosságától függ. 

A tabletta adagolása feln6tteknek: naponta 
egyszer 1 db 250 mg-os tabletta. 

Bórfertőzésekben a kezelés időtartama: Mycosis 
pedis (uliak közötti, talpi/mokasszin. típusú): 2-6 hét 
Mycosis corporis, cruris: 2-4 hét, Candidiasis: 2-4 
hét. 

A klinikai tünetek teljes visszafejlődése csak né
hány héttel a mikológiai gyógyulás után várható. 

Onychomycosis esetében a sikeres kezelés ál
talában 6 hét és 3 hónap között érhető el. 3 hónap
nál rövidebb kezelési idő is elegendő lehet kéz
vagy lábköröm fertőzésben (kivéve a nagy lábuljat), 
kOlönösen fiatalabb korban, amikor a köröm növe
kedési üteme normális. A többi esetben általában 
3 hónapos kezelés vezet eredményre, bár~ főleg a 
nagy lábujjat is érintó fertőzésben - a kezelés 6 hó
napig vagy tovább is tarthat. Amennyiben a kezelés 
első heteiben a kórömnek csak lassú növekedése fi
gyelhető meg, előre várható, hogy a kezelés tovább 
tart. 

Gombás körömfertőzésben az optimális klinikai 
hatás a mikológiai gyógyulást követően, a kezelés 

befejezése után néhány hónappal figyelhető meg, 
mely egy egészséges köröm kinövésének idejével 
egyezik meg. 

Alkalmazása id6s egyéneknek: Nincs rá bizonyí
ték, hogy más adagolásra volna szükségGk vagy 
más mel!ékhatás lépnének fel, mint a fiatalabb bete
geken. A máj- vagy vesefunkciók károsadását náluk 
azonban fokozottan kell figyelembe venni. 

733 

Hajas fejbőr fertőzéseiben (tinea capitis) a 
kezelés időtartama 4 hét. 

Tinea capitis elsősorban gyermekeken észlel
hető. 

A tabletta adagolása gyermekeknek: 
2 éves kor alatti {általában 12 ttkg alatti) gyer

mekeken nincs elég tapasztalat. 
20 ttkg alatt naponta egyszer % Lamisil pediatric 

(62,5 mg) 
2G-40 ttkg közt naponta egyszer 1 db Lamisil 

pediatric tabi. (125 mg) 
40 ttkg felett naponta egyszer 2 db Lamisil pedi

atric tabi. (250 mg). 
A krém alkalmazása 
Naponta egyszer vagy kétszer alkalmazható az 

előzőleg megtisztított és szárazra törölt bőrfelületen. 
A krémmel vékony rétegben kell az érintett bórfelü
letet és annak környékét bekenni és enyhén bedör
zsölni. Hajlatok (submammaris, interdigita!is, inter
glutealis, inguinalis) fertőzéseiben a krém felvitele 
után célszerű a területet - különösen éjszakára -
gézlappal fedni. 

A kezelés átlagos időtartama: dermatophytonok 
okozta mycosis corporis, cruris: 1-2 hét; dermato
phytonok okozta mycosis pedis: 2-4 hét; bőr can
didiasis: 1-2 hét; pityriasis versicolor: 2 hét. 

A klinikai tünetek rendszerint néhány napon be
lül enyhülnek. A krém rendszertelen használata 
vagy a kezelés időelőtti abbahagyása a tünetek ki
újulásának kockázatát rejti magában. Amennyiben 
kétheti kezelés nem vezet javuláshoz, a diagnózist 
felül kell vizsgálni. 

A Lamisil krém kizárólag külsőleg alkalmazható. 
Szembe való jutását el kell kerülni. 
G Mellékhatás 

A Lamísil, ill. Lamisil pediatric tablettát a bete
gek általában jól türik. A mellékhatások enyhék és 
átmenetiek. Az előforduló panaszok főleg gastroin
testinális jellegűek (teltségérzet, étvágytalanság, 
hányinger, enyhe hasfájás, hasmenés, ízérzési za
varok) vagy gyógyszer-exanthema {pl. urticaria). 

Izolált esetekben hepatobiliaris rendellenessé
get észleltek: bár az ok-okozati összefüggés még 
nem tisztázott, ilyen esetekben a Lamisil kezelést 
abba kell hagyni. 

A Lamisil krém az alkalmazás helyén néha bör
pírt, viszkető vagy égő érzést okoz. Emiatt a keze
lést ritkán kell megszakítani. Ezeket a veszélytelen 
tüneteket meg kell különböztetni az allergiás reakci
óktól (pl. Stevens-Johnson-syndroma, toxikus epi-
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dermalis necrolysis), amelyek ritkák, de a kezelés 
megszakitását indokolják. 

Szórványosan neutropeniát is észleltek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

ln vitro és egészséges önkénteseken végzett 
vizsgálatok kimutatták, hogy a Lamisil tabletta elha
nyagolható mértékben gátolja vagy serkenti a 
citechrom .P 450 rendszer által metabolizált győgy
szerek elearance-ét (pl. ciklosporin, tolbutamid, orá
lis fogamzásgátlók). Fogamzásgátlót szedő nők kö
rében néhány esetben menstruációs zavarról szá
moltak be, melynek előfordulási gyakorisága nem 
haladja meg a csak a contraceptivumot szedökön 
észlelt gyakoriságot. A terbinafin plazma elearance
ét azonban felgyorsulhat olyan gyógyszerek egyide
jú alkalmazása esetén, amelyek a citechrom P 450 
rendszert serkentik (pl. rifampicin); és csökkenhet 
az enzimrendszert gátló (pl. cimetidin) anyagokkal 
történő együttadásakor. Amennyiben ilyen szerek 
együttes alkalmazása szükségessé válik, a Lamisil 
tabletta adagolásában ezt figyelembe kell venni. 

A Lamisil krémmel ezideig nem ismert gyógy
szerkölcsönhatás. 
o Figyelmeztetés 

Súlyos máj- vagy vesemúködési zavarokban 
szenvedő betegeknek (kreatinin clearance keve
sebb mint 50 ml/pero., vagy szérum kreatinin több 
mint 300 J.lmol/1) orális alkalmazás során alacso
nyabb adagot kell adni. 

Terhességben általában nem javallt mivel a 
Lamisil-kezeléssel nincs kellő tapasztalat. Ezért 
adása csak kivételesen, az elóny/kockázat mérlege
lésével történhet. 

Az anyatejben a terbinafin kiválasztódik, ezért 
az oráfís Lamisil-kezelésben részesülő anyák ne 
szoptassanak. 

Lokáfís alkalmazása során csak kis mennyiség
ben szívódik fel a bőrön át, nem valószínű, hogy a 
csecsernőre hatással lenne. 

Túladagolásról egy esetben számoltak be. A 
beteg 4 g terbinafin bevétel után hányingerróL epi
gastrialis fájdalomról és szédülésról panaszkodott. 
Később tünetmentessé vált. 

A túladagolás javasolt kezelése: gyomormosás, 
aktívszén, és/vagy tüneti kezelés. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + + V (tabletta) 

+V (krém) 
• Törzskönyvi szám: K- 1867 (krém) 

K - 1865 (tabletta) 
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A ticguanin antimetabolit, purin nukleozid ana
lóg. Cytostatikus hatását a nukleinsav szintézis gát
lásával, a sejtciklus S fázisában fejti ki. 

Oralis alkalmazás után a felszívódás változó (kb. 
30%) 

A ticguanin plazmafelezési ideje kb. 1 ,33 óra 
(25-240 perc), csak igen kis mértékben jut át a 
vér/agy-gáton, avesén át választódik ki, szinte kizá
rólag metabo!itok formájában. 
• Hatóanyag 

40 mg thioguaninum tablettánként. 
• Javallat 

Elsősorban akut myeloid leukaemia; akut lym
phoid leukaemia, krónikus grahulocytás leukaemia. 
• Ellenjavallat 

Súlyos myelosuppressio, súlyos fertőzések, ter
hesség (főként az első trimester) és szoptatás. 
• Adagolás 

Felnőttek és gyermekek ,szokásos napi kezdő 
adagja 100-200 mg/testfelület m2, egyszeri vagy 
osztott adagokban. 

Gyermekek esetéh alacsonyabb kezdő adag, 
60-70 mgfm2Jnap is hatásos lehet. 

Fenntartó adagként felnőtteknek és gyerme
keknek egyaránt naponta 60-200 mg/m2 adható. 
Az adagot és az alkalmazás időtartamát minden 
esetben egyénileg kel! megállaprtani az együtt 
adott egyéb cytostatikus gyógyszerek figyelembe
vételével. 
e Mellékhatás 

Myelosuppressio, leukopenia, thrombocytope
nia, gastrointestinalis tünetek, stomatitis, intestinalis 
necrosis, perforatio, hyperurikaemia, húgysav
nephropathia, májfunkciózavarok, sárgaság. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- probeneciddel, szulfinpirazonnal (a tioguanin 

emelheti a vér húgysav szintjét, a köszvényellenes 
gyógyszerek adagjának módosítása válhat szüksé
gessé; a!lopurinol alkalmazása javasolt a hyper
urikaemia megelőzésére), 

- egyéb myelosuppressiv gyógyszerekkel, 
Buszulfan egyidejű alkalmazásakor a máj nodularis 
regeneratív hyperplasiája, portalis hypertensio, va
lamint oesophagus varicasilas alakulhat ki. 
e Figyelmeztetés 

Máj- és vesemúködési zavarok esetén az ada
got csökkenteni kel!. A kezelést csak cytostatikus 
kezelésben jártas orvos vagy felügyelete alatt álló 
személy végezheti. 

Naponta teljes vérképvizsgálat szükséges. 
A leukocyta- és thrombocytaszám jelentős csök

kenése esetén (ez a kezelés befejezése után is foly-

tatódhat) a kezelést meg kell szakítani. Akut myeloid 
leukaemiaban a remissio folyamán gyakori a relatív 
csontvelő aplasias időszak. A kezelésben részesülő 
betegeket védeni kell a fertőzésektól és megfelelő 
óvintézkedéseket ke!l tenni a hyperurikaemia 
és/vagy hyperuricosuria és a húgysav-nephropathía 
elkerülésére. 

Ha a tabletta felezése szükséges, vigyázni kell, 
hogy a kéz ne szennyezódjön és a tabletta porát ne 
lélegezzék be. 

A kezelés során és azt követően 6 hónapig meg
felelő (nem hormonális) fogamzásgátlás! javasolt al
kalmazni. 

Túladagolás. Antidoturna nem ismert, a vérkép 
ellenőrzése, valamint supportiv kezelés és szükség 
eselén transfusio alkalmazása javasolt. 

Eltartás: száraz helyen, szabahőmérsékleten 

(15-20 °C). 
• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 881 

A mefloquin maláriaellenes gyógyszer, mely el
pusztítja a P.falciparum, P.vivax, P. ma/ariae, P.ovale 
kórokozók asexuális alakjait az emberi vérben. 
Olyan malária kórokozók ellen is hatásos, melyek 
más antimaláriás gyógyszerekre (pl. chioraquin és 
más 4-aminokinolin származékok, proguanil, 
pyrimethamin és pyrimethamin-szulfonamid kombi
nációk) rezisztensek. Egyes. P.fa/ciparum törzsek 
esetében azonban már megfigyeltek mefloquin re
zisztenciát (pl. Délkelet-Ázsiában). Keresztrezisz
tenciát tapasztaltak mefloquin és halofantrin között. 

A mefloquin nem hat a P.fa/cipafl!ITI gameto
eyfákra és az exoerythrocytás (intrahepátikus) fejló
dési alakokra P. vivax és P.ova/e fertózésékben. 

Orális alkalmazást követően a mefloquin maxi
mális plazmakoncentrációja átlag 6 óra alatt ala
kul ki. Az elért plazmakoncentráció llg/ml-ben kb. 
megegyezik az alkalmazott mg-os adaggal (pl. 
500 ).(g/ml a pfazmakoncerltráció 500 mg egyszeri 
bevétele után Steady state állapotban 1 OOO llg/ml 
maximális plazmakoncentrációt figyeltek meg heti 
250 mg adása után. 

A parasitaemiától és a fertőzés időtartamától 

függóen a vörösvértestek mefloquin koncentrációja 
akár négyszerese is lehet a plazmáénak. A meflo
qu!n 98%-ban kötódik plazmafehérjékhez, átlagos 
plazma felezési ideje 3 hét. Amefloquin elsősorban 
az epével és a széklettel választódik ki. 
• Hatóanyag 

250 mg mefloquinum (sósavas só formájában) 
tablettánként. 
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• Javallat 
Malária kezelése és megelőzése (főként a 4-

aminokinollnokra rezisztens P.falcioarum törzsek 
okozta fertőzések, ill. fertőzés veszélyek esetében). 
e Ellenjavallat 

Mefloquin, kinidin, kinin és más hasonló ható
anyag iránti túlérzékenység. A fertőzés megelőzése 
a terhesség első trimesterében, előzetes vagy fenn
álló psychiátrlai megbetegedések, epilepSia;· gör
csök, sz!vlngerület-vezetési zavarok (főként l-ll. fo
kú AV-block), valamint 15 kg testsúly alatti gyerme
kek esetén (lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

Malária kezelés 
(45 kg-ná! nagyobb testsúlyú betegek esetén az 

összadag 1250-1500 mg (5-6 tabi.). Malária endé
miás területen élő felnőtteknek alacsonyabb 
összadag, 750-1000 mg (3-4 tabi.) ajánlott a rész
leges immunizáltség miatt. 

Adagolási útmutató: 

Nem immunizált betegek 45-50 kg 60 kg 

Telítőadag 3 tabi. 3 tabi. 
6-8 óra múlva 2 tabi. 2 tabi. 
további 6-8 óra múlva , 1tabl. 

Résztegesen immunizált, 
malária endémiás területen 45-60 kg >60 kg 
élő betegek 

Telítő adag 3 tabi. 3 tabi. 
6-8 óra múlva 1 tabi. 

- 45 kg-nál kisebb testsúlyú felnőtteknek és 
gyermekeknek (immunizá!tságtól függetlenü!) 1-
szer 25 mg/kg. 

Malária megelőzés 
- 45 kg-nál nagyobb testsúlyú felnőtteknek és 

gyermekeknek hetente 1-szer 250 mg (1 tabi.). Az 
első adagot egy héttel az endémiás területre érke
zés előtt, a következő heti adagokat pedig mindig a 
hét ugyanazon napján kell bevenni. A prophylac
tikus kezelést az endémiás terület elhagyása után 
még 4 hétig kell folytatni. 

Mivel a tartós kezelés elősegítheti a rezisztens 
P.fa/ciparum törzsek kialakulását, a prophylactikus 
kezelés cSak 3 hónapig alkalmazható. 

- 45 kg-nál kisebb testsúlyú felnőttek és gyer
mekek esetében az adag a testsúllyal egyenes 
arányban csökken: 

43-31 kg 
3G-20 kg 
19-15 kg 

3/4 tabi. 
1/2 tabi. 
1/4 tabi. 

A bevételek száma, időintervalluma és a meg
elózés időtartama megegyezik a 45 kg-nál nagyobb 
testsúlyú felnöttek esetében említettekkeL 

A tablettékat egészben, sok folyadékkal kell be
venni (nem éhgyomorra). 
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Sikertelen mefloquin kezelés vagy megelőzés 
esetén más maláriaellenes gyógyszert kell alkal
mazni. 

A nem megfelelő adagolás elősegítheti a meflo
quin rezisztens plasmodiumok kifejlődését. 
e Mellékhatás 

Terápiás kezelés esetén nagyobb adagok alkal
mazásakor szédülés, egyensúlyzavar, hányinger, 
hányás, hasmenés, hasi fájdalom, étvágycsökke
nés. Ritkán fejfájás, izomfájdalom, gyengeség, 
paraesthesia, látászavarok, palpitatio, bradycardia, 
rendszertelen pulzus, extrasystole, AV-black, hajhul
!ás, exanthema, erythema multiforme, pruritus, 
urticaria, Stevens-Johnson syndroma, görcsök, psy
chés zavarok (pL depressios hangulat, zavartság, 
szorongás, hal!ucinációk, paranoid reakciók, deliri
um) átmeneti transzaminázszint emelke-dés, 
leukopenia vagy leukocytosis és thrombocytopenia 
(gyakoriság csökkenő sorrendben). 

Prophylactikus kezelés esetén a fent említett 
mellékhatások {a psychés zavarok kivételével) rit
kán vagy még ritkábban fordulnak elő. Ha indoko
latlan szorongás, depressio, nyugtalanság, za
vartság vagy exanthema jelentkezik, az adagolást 
abba kell hagyni. A mellékhatások ritkán még az 
utolsó adag bevételét követően 3 héttel is előfor
dulhatnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem adható együtt: 
- kininnel és kininszármazékokkaL chloroquin

nel, ~-blockolókkal, kalcium-csatorna blackalókkal 
(görcskészség fokozódás, szívműködési zavarok fo
kozott veszélye), ha az együttadás mégis szüksé
ges, akkor a kinin vagy kinidin alkalmazása után 12 
órával kel! a mefloquint adni). 

Óvatosan adható együtt: 
- divalproáttal, valproát savval {metabolizmusuk 

fokozódhat), 
- orális tifusz vakcinával (csökkenhet hatása, 

ezért alkalmazásuk között 7-10 napnak kell eltelnie), 
- orális antidiabeticumokkal, orális anticoagu

lánsokkal (prophylactikus kezelés esetén ellen
őrizni kell a megfelelő paramétereket). 
e Figyelmeztetés 

Epilepsia, előzetes v. fennálló psychiátriai meg
betegedések, görcsök esetén és 15 kg-nál kisebb 
testsúlyú gyermekeknek csak terápiás kezelésre 
adható. 

A terhesség első trimesterében csak terápiás 
kezelésre és az elöny/kockázat gondos mérlegelé
sével adható. 

A terhesség 11.-11!. trimesterében kerülendő a 
prophylactikus kezelés alkalmazása. 

Terhesség idején, valamint szívingerület-vezeté
si zavarok esetén fokozott elővigyázatossággal al
kalmazható. 

A terápiás kezelés, ill. megelőzés eset én a szop
tatást abba kell hagyni. Megfelelő tapasztalatok hiá-

nyában fokozott elővigyázatosság szükséges a pro
phylactikus kezelés máj- és veseelégtelenségben 
történő alkalmazásakor. A mefloquin kezelés befe
jeztével a visszaesés megelőzésére 8-aminokinolin 
szárinazékot {pl. primaquin) javasolt adni a P. vivax 
vagy P.o_vafe májban !évá formáinak elpusztítására, 
kevert P. falciparum és P. vivax vagy P. o vale fertőzé
sekben. 

A prophylactikus kezelés alatt és azt követően 
{az utolsó adag 'oevéte!e után) 3 hónapig ajánlatos 
fogamzásgátlást alkalmazni. 

Alkalmazása alatt alkohol fogyasztása kerülendó. 
Mivel amefloquin szédülést, egyénsúlyzavart és 

neuropsychiátriai zavart okozhat, ezért az orvos 
egyedlleg határozza meg a köz!ekedésben való 
részvételre, a baleseti veszéllyel járó munkavégzé
sére vonatkozó korlátozást vagy tilalmat. 

Túladagolás esetén a mellékhatások kifejezet
tebben jelentkezhetnek. Terápiaként hánytatást, 
szükség esetén gyomormosást, tüneti és szuppor
tív kezelést kell végezni. A szívműködést manitoro
zással {ha lehet EKG-val) és a neuropsychiátriai ál
lapotot legalább 24 órán át figyelni kell. 

Eltartás: nedvességtól .védve. 
e Megjegyzés: + V · 
• Törzskönyvi szám: K- 2388 

Az etopozid szintetikus tumorellenes gyógyszer, 
amit a podofillotoxinból állitottak elő 1966-ban. 
Citatoxikus hatását a sejtciklus késői S illetve G2 fá
zisban fejti ki, és a sejtciklust leál!ftja a G2 fázisban. 
A farmakológiai hatás feltehetően a DNS indirekt fel
hasításán alapul. 
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Egyszeri adag alkalmazáskor daganatos bete
gekben a plazmakoncentráció csúcsértéke 1-2 órá
val a kapszula bevétele után mérhető, majd fokoza
tosan csökken. A vizeletben a beadást követő 24 
óra alatt a gyógyszer 6---30%-a ürül ki változatlan for
mában. 

Gyógyszerkumulációt ismételt orális adagolás 
során sem észleltek (öt napon át napi egyszeri 200 
mg vagy kétszer 100 mg etopozid alkalmazásakor). 
e Hatóanyag 

25, 50 ill. 100 mg etapasidum lágy zselatin kap
szulánként. 
e Javallat 

Kissejtes tüdőrák és malignus lymphomák. 
e Ellenjavallat 

Súlyos myelosuppressio, etoposid iránti túlérzé
kenység. Terhesség és szoptatás. 

Relativellenjavallat 
Etopozid kezelés csak fokozott óvatossággal 

adható: 
- enyhe vagy közepes myelosuppressio,- máj-

működési zavar, 
- veseműködési zavar, 
-egyéb komplikációk (pl. banális fertőzés), 
- varicella fertőzés esetén (a kezelés a fertözés 

egész testre kiterjedő fellobbanását és fatális kime
netelét okozhatja). 
e Adagolás 

Egy terápiás kurzus 5 egymást követő napon 
adott 175-200 mg (átlagos felnőtt adag) orális 
etopozid adásából és az azt követö 3 hetes terápi
ás szünetből áll. A kurzusok szükség szerint ismé
telhető!<. Az adag növelése vagy csökkentése az 
adott betegség, illetve a kezelés tüneteinek figye
lembevételével lehetséges. 

Kombinált kezelés 
Más cytostaticumokka! vagy radioterápiával tör

ténő kombinált kezelés fokozott meflékhatásokhoz 
vezethet (pl. myelosuppressio stb.) 
e Mellékhatás 

Az alábbi mellékhatások fordulhatnak elő: 
Haematofógiai: leukopenia, thrombocytopenia, 

haemorrhagia, anaemia stb. 
Hepatikus: májműködési zavar, például fokozott 

GOT, GPT, ALP értékek. 
Renális: fokozott KN és kreatinin értékek. 
Gastrointestinalis: hányinger, hányás, anorexia, 

stomatitis, hasmenés, gyomorfájdalom, obstipatio 
stb. 

Hypersenzitivitás: túlérzékenységi tünetek, pél-
dául bórkiütés stb. ' 

Dermatológiai: teljes alopecia, erythema, bór
viszketés stb. 

Psychoneuro!ógiai: a végtagok zsibbadása, fej
fájás stb. 

Cardiovascularis: esetenként káros EKG, 
arrhythmia, hypotensio stb. 

Egyéb: gyengeség, láz. 
e Figyelmeztetés 

Mivel súlyos mellékhatások tordulhatnak elő, pl. 
a csontvelő működésének a gátlása, ezért a bete
gek rendszeres klinikai kontrollja (vérkép, máj és ve
se működése ellenőrzése) kötelező. Mellékhatás 
esetén adequat orvosi beavatkozás szükséges, 
mint például az adag csökkentése vagy a kezelés 
felfüggesztése. 

Hosszabb ideig tartó kezelésesetén a mellékha
tások időben elhúzódóak illetve súlyosak lehetnek, 
ezért ilyenkor a gyógyszert óvatosan kell alkalmaz
ni. A kezelés során megfelelő figyelmet kell fordítani 
a fertőzések elkerülésére illetve azok feilob
banásására, valamint az eselleges vérzések kiala
kulására. 

Gyermekeknektörténő adagolás esetén különös 
gondot kell fordítani az esetleges mellékhatások 
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megjelenésére és a kezelést rendkívül óvatosan kell 
végezni. Rutinszerű gyermekgyógyászati alkalma
zásához még nincs elegendő tapasztalat. Gyerme
keknek történő adagolás esetén az adott soeciális 
kemoterápiás protokollok a mérvadók. ' 

Ha a gyógyszert gyermekeknek, illetve repro
duktív korban levő felnőtteknek adják, megfelelő fi
gyelmet kell fordítani a gonadokra kifejtett j:lat$-sra. 

Terhesség és szoptatás idején alkalmaZésa el
lenjavallt, mivel az állatkísérletek alapján az 
etopozid teratogén hatású, és átjut az anyatejbe. A 
kezelés ideje alatt védekezni kell a terhesség ellen. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25°C alatt), fény
tól védve. 
o Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K-1625 (25 mg); K- 1626 
(SO mg); K- 1627 100 mg) 

Az etopozid sz.intetikus tumorelfenes gyógyszer, 
amit podofillotoxinból állítottak elő 1966-ban. 
Citatoxikus hatását a sejtciklus késői S illetve G

2 
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zisában fejti ki, és a sejtciklust leállftja a G2 fázisban. 
A farmakológiai hatás feltehetően a DNS indirekt fel
hasftásán alapul. A gyógyszer klinikailag hcitásos 
kissejtes tüdórák, malignus lymphomák és egyéb 
daganatok esetén. 

Daganatos betegek 5 egymást követő napon 
történő infúziós kezelése során a gyógyszerszint 
mérések alapján bifázisos elimináció$ görbét észlel
tek. A kezdő adag után a plazmafelezési idő az al
fa-fázisban 0,13----0,39 óra, míg a béta-fázisban 
3,33---4,85 óra volt. Az 5. napon végzett klinikai mé
rések alapján gyógyszerkumuláció nem volt kimu
tatható. Az ötnapos kezelés során a vizeletben az 
adag 32--61 %-a ürült változatlan formában. 

Az etopozid nem renalis eliminációja főként me
tabolizmus után történik. Az epében a beadott adag 
kb. 6%-a ürül változatlan formában. Az etoposid a 
vér-agy gáton csak kismértékben hatol át. 
o Hatóanyag 

100 mg etcpasidum (5 ml) ampullánként (A ste
ril vizes oldat Macrogel 400-at, alkoholt és citromsa
vat tartalmaz). 
e Javallat 

Kiss-ejtes tüdórák, malignus lymphomák, akut 
leukaemiák, heredaganatok, hólyagtumorok és tro
phoblastikus betegségek. 
e Ellenjavallat 

Súlyos myelosuppressio. Etoposid túlérzékeny
ség. Terheség illetve szoptatás. 

Relatív eflenjaval/at 
Etopozid kezelés csak fokozott óvatossággal 

adható: 



- enyhe vagy közepes myelosuppressio, 
- májműködési zavar, 
- veseműködési zavar, 
-egyéb komplikációk (pl. banális fertőzés), 
- varicella fertőzés esetén (a kezelés a fertözés 

egész testre kiterjedő fellobbanását és fatális kime
netelét okozhatja). 
• Adagolás 

Egy terápiás kurzus 5 egymást követő napon 
adott 60-100 mg/m2 {testfelszín alapján számított) 
etopozid iv. infúziójából és az azt követő 3 hetes te
rápiás szünetból álL A kurzusok szükség szerint is
mételhetók. Az adag növelése vagy csökkentése az 
adott betegség illetve a kezelés tüneteinek figye
lembevételével lehetséges. 

A kezelés során az etopozid ampulla fiziológiás 
NaCl oldattal törénó hígítása szükséges. Minden fel
használt gyógyszer arnpuliára (100 mg) legalább 
250 ml fiziológiás NaCl-t kell számolni. A gyógyszert 
lassú (legalább 30 percig tartó) infúzióban kell adni. 

Hlgítás pH A fiziológiás NaCl-hoz 
viszonyitott ozmotikus 

nyomás aránya 

1ampulla (5 ml) 

500 ml izotóniás 3,5-4,5 Hozzávetőlegesen 1 

NaCl-ban hígítva 

1 ampulla (5 ml) 
250 ml izotóniás 3.3---4.3 Hozzávetőlegesen 2 

NaCl-ban hígítva 

Kombinált kezelés. 
Más cytostatikumokkal vagy radioterápiával tör

ténő kombinált kezelés a mellékhatás fqkozódásá
hoz vezethet (pl. myelosuppressio stb.). 
o Mellékhatás 

Az alábbi mellékhatások fordulhatnak elő: 
Haematológia!: leukopenia, thrombocytopenia, 

haemorrhagia, anaemia stb. 
Hepatikus: májműködési zavar, például fokozott 

GOT. GPT, ALP értékek. 
Renalis: fokozott KN és creatinin értékek. 
Gastrointestinalis: hányinger, hányás, testsúly

vesztés, stomatitis, hasmenés, gyomorfájdalom, 
obstipatio stb. 

Hypersenzitivitás: túlérzékenységi tünetek, pél
dául bórkiütés stb. 

Dermatológiai: teljes alopecia, erythema, bór
viszketés stb. 

Psychoneurológiai: a végtagok zsibbadása, fej
fájás stb. 

Cardiovascularis: esetenként káros EKG, 
arrhythmia, hypotensio stb. 

Egyéb: gyengeség, láz. 
e Figyelmeztetés 

Mive! súlyos -mellékhatások fordulhatnak elő pl. 
a csontvelő múködésének a gátlása, ezért a bete-

gek rendszeres klinikai kontrollja (vérkép, máj és 
vese múködés ellenőrzése) kötelező. Mallékhatás 
esetén adequat orvosi beavatkozás szükséges, 
mint pl. az adag csökkentése vagy a kezelés felfüg
gesztése. Hosszabb ideig tartó kezelés esetén a 
mellékhatások időben elhúzódóak, illetve súlyosak 
lehetnek, ezért ilyenkor a gyógyszert óvatosan kell 
alkalmazni. 

A kezelés során megfelelő figyelmet kell szentel
ni a fertőzések elkerülésére illetve azok fellobbaná
sára, valamint az esetleges vérzések kialakulására. 

Gyermekeknek történő adagolása_ esetén külö
nös gondot kell fordítani az esetleges mallékhatások 
megjelenésére és a kezelést rendkívül óvatosan kell 
végezni. Rutinszerű gyermekgyógyászati alkalma
zásához még nincs elegendő tapasztalat. Gyerme
keknek történő adagolása esetén az adott speciális 
kemoterápiás protokolak a mérvadók. · 

Ha a gyógyszert gyermekeknek illetve reproduk
tív korban levő felnőtteknek adják, megfelelő figyel
met kell fordítani a gonactokra kifejtett hatásra. 

Terhesség és szoptatás idején alkalmazása el
lenjavallt. mivel az állatkísérletek alapján a gyógy
szer teratagen hatású, és bejut az anyatejbe. A ke
zelés ideje alatt a terhesség ellen védekezni kell. 

A kezeléssei kapcsolatos fontos tudnivalók 
A készítmény nem adható sc. vagy im.! 
A gyógyszer iv. adagolása-angialgiát, phlebitist, 

hypotensiót, arrhythmiát okozhat. Ezért iv. kezelés 
csak megfelelő óvatosság me!lett, lassú cseppinfú
zióban (30--60 perc) végezhető. 

Intravénás adagolásnál az infúzió helyén indura
tic illetve necrosis alakulhat ki, ha a gyógyszer az ér
pályából kikerül, ezért fokozottan kel! ügyelni az 
extravasatic elkerülésére. 

A készítmény hígítása során ha kevés oldőszert 
használnak, kristályosodás {praecipitatio) alakulhat 
ki a magas kancentráció miatt. Ezért a hígítást úgy 
kell végezni, hogy az infúzió koncentrációja 0,6 
mg/ml vagy annál kevesebb legyen. A gyógyszert 
hígítás után a lehető legrövidebb időn belül fel kell 
használni. 

Az infúzió elkészítése során gumikesztyú, maszk 
illetve védőszemüveg használata ajánlott. 

A gyógyszert csak orvos vagy arra spedálisan 
kiképzett személy adhatja be. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (25 oc- alatt) fény
tól és fagyástól védve tartandó. 
• Megjegyzés: + + Fb 
o Törzskönyvi szám: K - 1628 
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POLFA ,- ~T~Y~&~t·P·öiA::~:o:~:::': 

A hidrokortizon erős gyulladáscsökkentó, antial
lergiás, antiexsudativ és viszketéscsillapító hatású, 
nem fiuorozott glükokortikoszteroid. 

A készítmény a gyulladás helyén a kötőszóvet
ben csökkenti a hyperergiás, pro/iferativ és exsuda
tiv folyamatokat. Gátolja a gyulladásos szöveti infi!+ 
tratiót, valamint a szöveti kininek proteolytikus aktivi
tását 

Csökkenti a bór hőmérsékletét, gátolja a !euko
cytáknak és lymphocytáknak a gyulladásos terület
re történő vándorlását, csökkenti a gyulladásos 
gó.cban. az erek proliferatióját és hyperplasiáját, gá
tolJa a fibroblastok növekedését. 
e Hatóanyag 

15 mg hydrocortisonum butyricum (15 g) zsíros 
kenócsben: 15 mg hydrocortisonum butyricum 
(15 g) vízzellemosható krémben: 20 mg hydrocor
tisonum butyricum {20 ml) izopropil-alkoholos ol
datban. 
8 Javallat 

Kantakt ekzema, krónikus ekzema, valamint 
gyermekkori ekzema. Allergiás, seborrhoeás, 
atopikus dermatitis_ Neurodermatitis. Acne rosacea 
bizonyos formáL Psoriasis. Lichen planus és annak 
hypertrophiás formál. Egyéb, különbözó erősségV 
v1szk~téssel járó dermafosisok (pl. pruritus ani, 
scrot1, vulvae}. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Bak
tériumok és gombák okozta bőrinfekciók, vírus 
okozta bőrbetegségek, bőrtuberculosis, syphilises 
bőrelváltozások, neoplasmák. 

Nem alkalmazható oltási reakció kezelésére va-
lamint a száj körüli dermatitis esetén. ' 
e Adagolás 

A b~te~ bórf~lületet naponta 1-3-szor vékonyan 
bekenn1. Lichenlsatioval és hypertrophiás laesioval 
járó krónikus folyamatok es8tén 24-48 óránként vál
tott occlusiv kötést ajánlatos alkalmazni. 
o Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

A gyógyszerforma megválasztása a gyulladá
sos elváltozás intenzitásától függ. Akut nedvező el
változás esetén a vízzellemosható alapanyagat tar
talmazó krémet vagy oldatot, szubakut állapotokban 
és lichenisatio esetén a lágy paraffin alapanyagat 
tartalmazó kenócsöt ajánlatos alkalmazni. 
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Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• _Törzskönyvi szám: K- 1317 (kenőcs}: K- 1318 
{krem); K- 1319 {oldat) 

"GALENÁ 

A nátrium pikoszulfát a difenol típusú hashajtók 
közé tartozik. Hatását a vastagbél falában található 
acetilkolin receptor stimulációjával és valószínűleg a 
b~lfal Na+fK+ ATP-áz enzimjének gátlásával fejti ki. 
M1ndezek hatására fokozódik a bélmotilitás, csök
ken a víz- és elektrolit felszívódás. 
e Hatóanyag 

0,0750 g natrium picosulfuricum 10:,0 ml vizes 
oldatban (1 ml = 15 csepp: 1 csepp 0,5 mg nátrium 
pikoszulfátot tartalmaz). 
• Javallat 

Különböző típusú akut és krónikus obstipatiok 
(s~asticus, atoniás, hypokineticus), röntgen vizsgá
lati- és mútéti előkészítés, valamint noctus haemor
rhoidalisban és analis rhagadesben szenvedő bete
gek székletűritésének megkönnyítése. 
• Ellenjavallat 

Akut has, terhesség. 
• Adagolás 

A szokásos adag elnőtteknek naponta 5-10 
csepp. Szükség esetén az adagot napi 15-20 
cseppre lehet emelni. 

Gyermekeknek 2 éves kortólnaponta 2-5 csepp. 
A napi adagot egyszerre, kevés vízzel kel! be

venni, lehetőleg este, lefekvés előtt. 
A hatás kb. 6-10 óra múlva jelentkezik. 

e Mellékhatás 
Ritkán enyhe hasi fájdalom, flatulencia. 

e Figyelmeztetés 
A tartós alkalmazás csak kivételesen, súlyos 

esetben megengedett. A hosszabb ideig történő al
kalmazás során ügyelni kell a só- vízháztartás 
egyensúlyára, valamint arra, hogy a spontán bél
mozgás ne szünjön meg teljesen. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 2063 

.. A k~szítmé~~ növényi eredetű hatóanyaga, a 
sz1hmann, teráp1as hatását többféle hatásmechaniz
mus szerint fejti ki. Antiperoxidativ, szabadgyökfogó 



tulajdonsága révén gátolja a lipidperoxidációt, aka-
dályozza a sejtmembrán károsadását . . 

Aszilimarin a sejtmagban a RNS-pohmeraz l ak
tiválásáva\ fokozza a ribaszamális RNS szintézisét a 
májsejtben, s ezáltal a fehérjeszintézist ~s._ ~ly m?don 
kedvezően befolyásolja a máj regenerac1os kepes-
ségét és a májsejtek újra képződését. .. 

Aszilimarin stabilizálja a májsejtek membránJat: 
egyrészt megakadályozza a hepatotoxik~~ ~nyagok 
bejutását a sejtbe, másrészt megnehez1t1, 1!1. ~e~
akadályozza az oldott sejtalkoták (pl. transzamJna
zok) kijutását a sejtből. . . . 

A szilimarin fő komponense, a szilibtmn, orális 
alkalmazás után gyorsan felszívódik. A kiválasztó
dás főként az epén keresztül történik és ~ kivál~sz
tott szilibinin legalább 1 0%-a enterohepatikus Cirku
lációban vesz részt. 
e Hatóanyag 

Legalon 70 drazsé 
90 mg extractum cardui mariae truetus (me_g_f~

lel 70 mg szilimarinnak, ami legalább 30 mg sztilbl
nint tartalmaz); 

Legalon 140 kapszuta 
180 mg extractum Cardui mariae fructus (me~

fele\140 mg szilimarinnak, ami legalább 60 mg sztll
binint tartalmaz). 
e Javallat 

Toxikus májkárosodás, krónikus gyulladásos 
májbetegség és májcirrhosis adjuváns kezelése. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység. Epevezeték el

záródás. 
e Adagolás 

Legalon 70 drazsé 
Szokásos adagja a kezelés indításakor és sú

lyos esetekben 3-szar 2 drazsé naponta. 
Fenntartó kezelésben, ill. enyhébb esetekben 3-

szar 1 drazsé naponta. 
Legalon 140 kapszula 
Szokásos adagja a kezelés indításakor és sú

lyos esetekben 3-szar 1 kapszula naponta. 
Fenntartó kezelésben és enyhébb esetekben 2-

szer 1 kapszula naponta. . 
Szétrágás nélkül kevés folyadékkal kell bevennL 

e Mellékhatás 
Egyes esetekben enyhe hashajtó hatás. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem ismeretesek. 

e Figyelmeztetés 
Túladagolás: Speciális antidotum nem ismert. 

Tüneti kezelés javallt. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K -1293 (70 drazsé) 

K -1843 (140 kapszula) 

Hatóanyaga a rriáriatövís (Sylibum marianum) ki
vonata a szilibinin meggátolja a gyilkosgalóca mér
gének az amatoxinnak a májsejtekbe való felvétel
ét és ~zze! a méreg enterohepatikus rendszerbe ju
tását. A szilibinin stimulálja a sejtek bioszintézisét 
ezáltal is gátolva a gombaméreg sejtkárosító hatá

sát. 
e Hatóanyag 

350 mg silibininum (528,5 mg dihidrogén
szukcinát formájában) porüvegenként 
e Javallat 

Gyilkosgalóca (Amanita phalloides) okozta 
májintoxicatio. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Napi adagja általában 20 mg szilibin!n ttkg
onként 4 infúzióra elosztva, egyenként 2-2 ora alatt 
beadva a folyadékegyensúly figyelembe vételéveL 
[infúzióként 5 mg/ttkg szilibinin 70 kg-os testsúly 
esetén 1 porampulla (350 mg)] 

Súlyos esetben a napi adag 50 mg/ttkg-ig emel

hető. 
Kizárólag intravénás infúzióban alkalmazható. A 

porampulla tartalmát 35 ml infúziós oldatban (pl. 
5%-os glukóz vagy 0,9%-os nátriumklorid i~!ú~i?s 
oldat) kell feloldani, így ml-enként 1 O mg sztlibtmnt 
tartalmazó oldatot kapunk. Az extracorporaUs 
méregtelenítő eljárásokat a haemoperfusio haema
dialysis csak az infúziók közötti szünetben lehet al
kalmazni a szilibinin p!azmaszint csökkenésének el
kerülése érdekében. 
e Mellékhatás 

Ritkán az infúzió beadásakor bőrpír, hőhullám 
(flush) jelentkezhet. 
• Figyelmeztetés . . 

A Legalon-Sil infúzió alkalmazását az tntoxtká
ció után a lehető legrövidebb időn belül azonnal 
meg kell kezdeni, (akkor is, ha a gombamérgezés 
diagnózisa még nem bizonyított), és tö?b napon 
keresztül kell folytatni a mérgezés tünetetnek meg
szúnéséig. 
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A betegek elektrolit-, folyadék valamint sav-bá
zis egyensúlyát gondosan ellenőrizni kell. 

Az említett 20 mg/ttkg szilibinin adagot és a 
nátriumklorid oldászert figyelembe véve kb. 0,36 
mmol/ttkg nátriumot viszünk be a szervezetbe na
ponta. 
o Megjegyzés: + Fb 
o Törzskönyvi szám: K- 1270 

LENDClRMIN tabletta. (10x; :!Ox) 

BO'E'HÁ'tf·:jGÉR fNGELH'éM -
Al:c:kód:- Ndsc-_öo9 

A brotizolam ·thieno-triazolo-szubsztituált 1 ,4-
benzodiazepin (hetrazepin). A központi idegrend
szerben a benzodiazepin-receptorokhoz kötődve 

megnyitja a klorid-csatornákat, ezzel fokozva a klo
ridion-beáramlást. Ez a neuron-membrán hiperpo~ 
larizációját eredményezi. Igy az idegrendszerben 
az ingerület terjedését minden olyan struktúrában 
gátolja, melyben GABA-erg synapsisok vannak (pl. 
a substantia nigra zona compacta). 

A brotizolam más benzodiazepinekhez hasonló
an sodativ-hypnotikus, anticonvulsiv, anxiolytikus 
és izomrelaxans hatású. Kifejezett hypnotikus hatá
sa miatt alkalmas el- és átalvási zavarok kezelésé+ 
re, rövidíti az elalvási időt, csökkenti az ébredések 
számát. 

1 tabletta bevétete után 0,8-1 órával éri el a 
plazmakoncentráCió a maximumot. idősebb bete
geknél ez 1,7-2 óra. A felszivódása gyakortatilag 
teljes a bélrendszerból, az abszolút biohasznosulás 
70%. 

A plazmafelezési idő 4,4-6,9 óra, idősebbeken 
6-9,3 óra, súlyos veseelégtelenségben átlagosan 
6,9 óra, míg májcirrhosisban két napnál hosszabb is 
lehet. 

A vérben 89-95%-a fehérjékhez kötődik. 
Metabolitjai gyakorlatilag mind konjugátum formájá
ban választódnak ki, kétl)armaduk a vizelettel, har
maduk a széklettel. A metabolitok hatása gyengébb 
mint a brotizolamé, felezési idejük hasonló. 

A fertilitást befolyásoló, teratogén, embriotoxi
kus, mutagén hatást nem találtak. 
e Hatóanyag 

0,25 mg brotizolamum tabfettánként. 
e Javallat 

Gyógyszeres kezelést igénylő elalvási és átalvá
si zavarok. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel és általában a benzodi
azepinekkel szembeni túlérzékenység. Myasthenia 
gravis, akut zártzúgú glaucoma, akut légzési elég
telenség, csökkent májfunkció. Terhesség ideje, 
kOlönösen az első három hónap és röviddel a szü
lés előtt. Szoptatás időszaka, valamint 18 év alatti 
életkor. 

Relatív eflenjavaflat. Rendelése gondosan mér
legelendő idős és legyengült betegeknek, továbbá 
krónikus obstruktív tüdőbetegségben. 

Olyan betegeknek, akiknek anamnesisében 
gyógyszer, alkohol- vagy kábítószerfüggóség, vagy 
psychotikus történés szerepel, vagy bármely okból 
dependencia kifejlődésével vagy psychetikus tüne
tek fellépésével lehet számolni, rendelése megfon-

741 

tolandó és a betegnek a gyógyszert felügyelet alatt 
kell bevennie. 
e Adagolás 

Sz okásos adagja felnőtteknek általában 1 tablet
ta naponta. Különösen idősebb és legyengült be
tegnek, továbbá fokozott egyéni reakció estén 1/2 
tabletta is elegendő lehet. 

A legkisebb még hatásos adagot kelkelőírni, és 
azt lehetőleg már az első héten csökkenteni, illetve 
a két bevétel kózti időt növelni. A kezelés időtartama 
a szükséges legrövidebb legyen. 

Közvetiemil lefekvés előtt, nem teli gyomorra, 
némi folyadékkal kell bevenni. A tabletta sublingua
lisan is alkalmazható. Bevétele után legalább 6-7 
óra alvásra legyen lehetőség, így kisebb a veszélye, 
hogy másnap reggel növeli a reakcióidőt 

A kezelést általában nem, csak indokolt eset
ben szabad hetekig folytatni. Kezelésre szoruló 
krónikus alvászavarokban a további alkalmazás 
szükségességét úgy lehet ellenőrizni, hogy a hete
kig tartó, naponkénti szedés után az adagot foko
zatosan csökkentjük és megpróbáljuk a gyógysze
relést !eá!lítani. 

Figyelembe kell venni, hogy az elhagyás követ
keztében az alvászavarok kezdetben újra, fe!erő
södve jelentkezhetnek, ritkán nyugtalansággal és 
feszültséggel társulva. 
e Mellékhatás 

A megadott adagban ritkán jelentkeznek. Kon
centrálási készség zavara és ébredés utáni tartós 
fáradtság (.hang-aven elsősorban nagy dózis 
után, vagy érzékeny betegen, kOlönösen idősebb 
és Jegyengült betegeken lép fel. Ezek az adag csök
kentésével rendszerint mérsékelhetők. 

Ritkán gastrointestinalis panaszok, szájszáraz
ság, fejfájás, szédülés, vérnyomáscsökkenés 
hypertonia fennállása esetén. Egyes esetekben 
izomrelaxáns hatás, lidérces álom és paradox reak
ciók (ingerlékenység, agresszivitás, szorongás, hal
lucinációk). 

Néha a!Jergiás bőrjelenségek, melyek a gyógy
szer elhagyása után spontán visszafejlődnek. A bőr
reakciók gyógyszeres kezelése nem látszik szüksé
gesnek. 

A többi benzodiazepinhez hasonlóan tolerancia 
alakulhat ki és anterograd amnesia léphet fe!, vala
mint egyes esetekben a depresszív tüneteket erősít
heti. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerüfendó: 
-egyéb centrális gátló hatású szerekkel: seda

to-hypnoticumok, tranqui!lansok, H1 receptor-béní
tók (kölcsönös hatáserősítés). 

Óvatosan adható együtt: 
- H2 receptor-bénítókkal (kölcsönös hatáserősí

tés nem zárható ki); 
- antidiabeticumokkal, hypertonia elleni szerek

kel, szívglikozidokkal, hormonokkal, izomrelaxán-



sokkal (kölcsönhatás egyedi esetekben nem előre
látható). 
• Figyelmeztetés 

Tartós alkalmazása növeli a függöség kialakulá
sának veszélyét. 

A benzodiazepin-kezelés befejezésekor elvoná
si tünetek jelentkezhetnek: nyugtalanság, szoron
gás, alvászavar, delirium, görcsrohamok. Ezek fellé
pésének valószínűsége a kezelés időtartamával nö
vekszik. A rövid hatástartamú benzodiazepinekkel 
történő már néhány napos kezelés után felléphetnek 
enyhébb tünetek, melyek elég kellemetlenek ahhoz, 
hogy újbóli szedésre késztessék a beteget. 
Dependencia alakulhat kL Az. elvonási tOnetek elke
rülésére a gyógyszert óvatosan kell elhagyni, a dó
zis fokozatos csökkentésével. 

Túladagolás esetén a farmakodinámiás hatások 
felerősödése somnolentiát, apathiát, hosszabb al
vást, valamint dysarthriát, ataxiát, tremort, a perlféri
ás reflexek csökkenését vagy kiesését, szemmoz
gások zavarát okozhatja. Terápiája: A légzés és a 
keringés ellenőrzése. Esetleg asszisztált lélegezte
tés és volumenpótlás. Adott esetben további eljá
rás, a tünetek alapján. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt 
szeszesitalt fogyasztani tilos! 
e Megjegyzés: <:? V 
e Törzskönyvi szám: K - 2276 

Intermedier hatású inzulin készítmény. Inzulin 
cink szuszpenzió. 
e Hatóanyag 

40 NE/ml monokomponensű (MC} inzulin (30% 
amorf sertés inzulin és 70% kristályos szarvasmarha 
inzulin), semleges kémhatású cinktartalmú szusz
penzióban. 
e Javallat 

lnzu!int igénylő cukorbetegek kezelése. 
Az MC inzulinok alkalmazásával az allergiás re

akciók, lipoatrophia és inzulinrezisztencia általában 
elkerülhető. 

e Ellenjavallat 
Hypoglycaemia. Diabeteses coml_l kezelésére 

nem alkalmas. 
e Adagolás 

Az. adagolás individuális, a beteg inzulinszük
ségletének megfelelően az orvos határozza meg. 

Az adagolás módja sc. Az inzulin egyenletes el
oszlatása céljából az ampullát használat előtt eny
hén rázogatni kell, vagy ha szükséges, óvatosan fel 
kell rázni a habképződést kerülve. 

A fecskendébe felszívott inzulint azonnal be kell 
adni. Beszúrás után a tút néhány másodpercig a 
bór alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biz
tositva legyen. A Lente MC-t tilos iv. adni vagy infú
ziós pumpában alkalmazni. 

Hatástartam 
A Lente MC hatása a beadástól számftott 2 és 

1/2 óra múlva kezdődik, maximumát 7 és 15 óra kö~ 
zött éri el, és 24 óra múlva megszűnik. 

Kombinált kezelés 
A kezdeti hatás fokozására a Lente MC a fecs

kendőben keverhető Actrapid MC-ve!. Felszívás 
után az inzulin keveréket azonnal be kell adni. 

Ha hosszú hatású inzulint rövid hatásúval kever
nek, mindig a rövid hatású inzulint kell először fel
szívnia fecskendöbe. 

MC inzulinok és savas kémhatású inzulinok ke
verése nem ajánlatos. Foszfáttartalmú inzulinok és 
cinktartalmú inzulin szuszpen_ziók egymással való 
keverését kerülni kell. 

A betegek átállítása MC ínzulinra 
Hagyományos, elsősorban szarvasmarha inzu

linról MC sertés inzulinra, vagy MC sertés és MC 
szarvasmarha inzulin keverékére történő átállítás 
során az adag nagysága csökkenhet a korábban al
kalmazott inzulin tisztaságától, az inzulin fajtájától, a 
készítmény milyenségétől és az adagolástól függő
en. 
• Mellékhatás 

Inzulin allergia, !ipoatrophia rendkívül ritkán. Ha 
mégis fellép, célszerű a beteget human monokom
ponensű (HM) inzulinra átállítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Más gyógyszerekkel - pl.: kortikoidok, pajzsmi
rigyhormonok és orális fogamzásgátlók - történő 
egyidejű kezelés az inzulinigény növekedését idéz
heti elő. Más gyógyszerek alkalmazása, pl.: béta 
blockolók, MAO bénítók, az inzulinadag újbóli beál
lítását teheti szükségessé. 
• Figyelmeztetés 
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Tú/adagolásesetén glukózt kell adni orálisan, ha 
a beteg tudatánál van. Eszméletlen beteg esetében 
iv. glukózt kell adagolni. Amennyiben rendelkezésre 
áll, a kezelést glukagon sc., im., vagy iv. adásával is 
lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, per os kell 
szénhidrátot bevinni. Ha glucagonra a beteg nem 
reagál, iv. glukózt kell adni. 

Inzulinkezelésben részesülők szeszesitalt nem 
togyaszthatnak. (Az. alkohol az inzulin hatását fokoz
hatja). 

Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. sz. Eü. M. rendelet szerint kell 
megítélni. 

A Lente MC csak akkor alkalmazható, ha az in
zulin szuszpenzió rázás után teljesen egyenletessé 
válik. 

Eltartás: 2 és 8 oc. között, fénytől és fagytól véd
ve. A használatban lévő ampul!a szobahómérsé'li:le
ten {maximum 25°C) hat hétig tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3803 

LEPONEX_2_5 mg tabletta(SQx; 

500x) , • > •> ·} 
LEPONEX1 oo mgtabllma;(:zőx; 

soox) 
LEPONEX50mg-il'ljek~ió ·· 

(50 x 2 rrll) · 

SANDOZ :Arc-i<Ód\NO-sA-Ho2 

Hatóanyaga a clozapin gyors és kifejezett 
sedatiót, továbbá erős antipsychotikus hatást fejt ki. 
Az utóbbi különösen azokon a schizophren betege
ken figyelhető meg, akik más gyógyszeres kezelés
re rezisztensek. Ilyenkor hatékonynak bizonyurt 
mind a pozitív, mind a negatív schizophren tünetek 
enyhítésére: a betegek mintegy harmadában követ
kezett be jelentős klinikai javulás. Egyedülálló mó
don gyakorlatilag nem okoz komolyabb extrapyra
midalis reakciókat, így acut dystoniát vagy teljesen 
kifejlődött Parkinson-syndromát sem. Hasonlókép
pen nem közöltek mindeddig Leponex-kezelés 
okozta tardív dyskinesiát sem. Nem emeli a pro
laetin szintjét, így mentes az.olyan mellékhatásoktól, 
mint a gynecomastia, amenorrhoea, galactorrhoea 
vagy az impotencia. 

A Leponex~kezelés ·mellett súlyos mallékhatás
ként granulocytopenia/agranulocytosis alakulhat ki. 
Ezért a Leponex-kezelést azon betegek számára 
kell fenntartani, akik terápia-rezisztensek {lásd: Ja
vallat) és akiknek rendszeres haematologiai ellen
őrzése biztositható {lásd: Figyelmeztetés és Mellék
hatás). 

Orálisan adva 90-95%-ban szívódik fel, az étke
zés a felszívódás sebességél vagy mértékét nem 
befolyásolja. First-pass metabolizmusa közepes fo
kú, ennek következtében abszolút biohasznosulása 
50-60%. Egyensúlyi állapotban, napi kétszeri ada
golás mellett a legmagasabb vérszint átlagosan 2,1 
óra múlva mérhető {szélső értékek: 0,4-4,2 óra). 
Plazmafehérjéhez 95%-ban kötődik. Elirninációja 
kétszakaszú, átlagos terminális felezési ideje 12 óra 
(szélső értékek: 6-26 óra). 

Kiválasztását megelőzően csaknem teljesen le
bomlik. Fontosabb metabolitjai közüf csak egy - a 
dezmetil származék - aktív, melynek farmakológiai 
hatása a clozapinéhoz hasonló, azonban lényegesen 
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gyengébb, és rövidebb tartamú. Változatlan állapot
ban a szer a vizeletből és székletból csak nyomok
ban mutatható ki. A bevitt mennyiség mintegy 50%-a 
választódik ki a vizelettel és 30%-a a széklettel. 
• Hatóanyag 

50 mg efezapinum (2 ml) amp.-nként; 25 mg, ill. 
100 mg crozapinum tab!.-nként. 
• Javallat 

A klasszikus neurolepticumokkarvé9iett keze
léseredménytelensége-hatástalanság vagy intole
rancia - esetén a schizophrenia akut és krónikus 
formá i. 
• Ellenjavallat 

Az. anamnesisben szerepló vérképzőszervi el
változások, kOiönösen, ha azokat triciklikus neu
rolepticumok vagy antidepresszánsok okozták. 

Alkoholos és toxikus psychosis, gyógyszermér
gezés, comás állapot. 

Súlyos máh vese- vagy szívelégtelenség. 
Terhesség időszakában csak a legszüksége

sebb esetben alkalmazható. A kezelés idöszakában 
szaplatni nem szabad. 
e Adagolás 

Individuális: a legkisebb hatásos dózis javasolt. 
Az injekciós forma csak intramuscularisan alkal

mazható. A parenterálls adagolásról néhány napon 
belül át lehet térn i az orálisra. Mind az orális, mind a 
parenterálls alkalmazás esetén az alábbi adagolás 
javasolt: 

Kezdő adag: az első napon napi 25-50 mg, 
mely fokozatosan emelhető - napi 25-50 mg
mal-300 mg-ig, 7-14 nap alatt. 

Terápiás adag: általában napi 200-450 mg-tól 
várható kielégítö antipsychetikus hatás. Az adagot 
célszerű úgy elosztani, hogy az esti adag legyen a 
nagyobb. 

Maximális adag: általában napi 600 mg. Kivéte
Jes esetekben napi 900 mg is megengedett a terá
piás hatás elérése érdekében. A beállítás lépcsőze
tesen, a napi adagot 50-100 mg-mal emelve történ
jen. A mellékhatások várhatóan nagyobb arányban 
jelentkeznek a napi 450 mg feletti adag esetén. 

Fenntartó adag: A maximális terápiás hatás el
érése után ajánlott a dózis csökkentése napi 
150-300 mg-ra. 200 mg-nál kisebb napi dózisok 
esetén célszerű az adagot este egyszerre bevenni. 

A terápia befejezése: ajánlott a dózis fokozatos 
csökkentése 1-2 héten át. 

Amennyiben a Leponex hirtelen megvonása 
szükséges, a beteget fokozott ellenőrzés alatt kell 
tartani. 

A terápia újrakezdése: az eredeti dózisbeálirtás 
szerint. 
• Mellékhatás 

Granulocytopeniát okozhat, mely általában re
verzibilis a gyógyszer megvonása után, de !ehet fa
tális kimenetelű is. Az esetek többségében a keze
lés első 18 hetében jelentkezik. Az életveszélyes 
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agranulocytosis kialakulásának megakadályozása 
érdekében ilyenkor a kezelést azonnal abba kell 
hagyni, ezért kötelező a fehérvérsejtszám rendsze
res ellenőrzése (lásd Figyelmeztetés). 

Eosinophilia és/vagy ismeretlen eredetű leuko
cytosis előfordulhat, különösen a kezelés első he
teiben. 

Álmosség és fáradtság jelentkezik a leggyak
rabban. Szédülés vagy fejfájás is előfordulhat. Dó
zissal arányosan növeli a görcskészséget és EEG 
elváltozásokat okozhat. Enyhe fokú extrapyrami
dalis tüneteket is kivátthat, de sokkal ritkábban, 
mint a klasszikus neurolepticumok. Ezek: rigiditas, 
tremor és akathysia. Akut dystoniáról vagy tardív 
dyskinesisről nem számoltak be. NMS {neuroleptic 
malignant syndrome)-ról rendkivül ritkán érkezett 
bejelentés. 

Szájszárazság, látászavar, hószabályozási za
var és nyáladzás esetenként előfordulhat 

A kezelés első heteiben átmenetileg tachycar
dia, posturalis hypotensio syncopéval vagy anél
kül, esetleg hypertensio jelentkezhet. Ritkán kerin
gési collapsus léphet fel, mely légzésdepresszió
vaL -bénulással társulhat. EKG-elváltozás előfor
dulhat, valamint kivételesen arrhythmia és 
rnyocarditis. 

Hányinger, hányás, constipatic és testsúlygyara
podás is előfordulhat. A máj-enzim értékeket növel
heti, és ritkán cholestasis is kialakulhat. 

Vizelet-incontinentiáról és -retentióról is beszá
moltak. 

Átmeneti benignus hyperthermia kialakulhat, fő
leg a kezelés elején. 

Szórványosan bőrreakciókról is beszámoltak. 
A hirtelen, ismeretlen eredetei halál jelensége 

előfordul a psychiatriai betegek körében attól füg
getlenül, hogy antipsychotikus terápiában részesül
nek-e vagy sem. Leponex -kezelés mellett is észtel
tek már hasonló halálesetet 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő csontvelő-károsodást 

okozó egyéb gyógyszerekkel (fokozott ártalom lehe
tősége). 

óvatosan adható sedativumokka!, anal
geticumokkal, hypnoticumokkal, antihistaminokkal, 
narcoticumokkal (fokozott hatás). 

Megnövelheti a sedativ antihistaminok és a ben
zodiazepinek centrális hatását. Benzodiazepint sze
dó (vagy a közelmúltban szedett) betegek esetében 
előfordulhat keringési collapsus, mely légzésdep
resszióval vagy -bénu lássa! társulhat. 

Az additív hatás lehetősége miatt anticholinerg, 
hypotensiv, légzésdepresszans szerek együttes al
kalmazása fokozott óvatosságat követel. 

Nagy fehérjekötő képességgel rendelkező sze-
rekkel pl. warfarin, együttadva megnövekedhet a 
plasma Leponex-szintje, és nemkívánt mellékha
tásokhoz vezethet. 

e Figyelmeztetés 
A terápia megkezdése előtt minden betegen tel

jes vérkép készítendő. A terápia első 18 hetében 
hetenként, majd legalább havonta kontrollálni kell a 
leukocytaszámot.mindaddig, amíg a beteg Leponex 
terápiában részesül. A beteget vagy hozzátartozóját 
fel kell világosítani arról, hogy ha <;~. gyógyszer sze
dése alatt láz, gingivitis, pharyngitis, feltűnő gyen
geség, általában influenzaszerű tünetek jelentkez
nek, azonnal a kezelést elrendelő orvoshoz kell for
dulnia. 

Az orvos felelős azért, hogy az el.óírt ellenőrző 
vizsgálatok és azok értékelése megtörténjék. 

Fertőzés esetén, vagy ha a leukocytaszám 
3500/f.tl alá esik, teljes vérképet kell készíteni. 
Amennyiben a !eukocytaszám ismételten 3500/~1. 

és/vagy az abszolut neutrophil granulocytaszám 2000 
és 1500/j.ll között van, a leukocyta- és granulocy
taszámot legalább hetenként kétszer ellenőrizni kell. 

Ha a leukocytaszám 3000h.tl és/vagy az abszo
lut neutrophil granulocytaszám 1500/~1 alá esik, a 
Leponex-terápiát azonnal meg kell szüntetni, és a 
beteget szaros megfigyelés alatt kell tartani. 

Ha a Leponex-terápia niegszakítása után a leu
cocytaszám tovább csökken, és 1000/~-tl. és/vagy a 
neutrophil granulocytaszám 500/j.tl alá esik, a bete
get haematologiai osztályra kell szállítani. 

A kezelés megszakitását szükségessé tevő vér
képzőszervi károsodásról a kezelőorvos az OGYJ-t 
tájékoztatni köteles. 

A terápia megszakltásakor - a vérképzőrend
szer károsodása miatt - kerülendő a Leponexnek 
fenotiazin-típusú vagy általában triciklikus major 
tranquillánsokkal történő helyettesftése. 
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Azoknak a betegeknek, akiknek a Leponex
keze!ését meg kellett szakítani, a szert újra adagol
ni nem szabad. Kúlönösen elővigyázatosan és ál
landó orvosi ellenőrzés mel!ett alkalmazzuk 
prostatahypertrophia, glaucoma, epilepsia és agy
velőgyulladás utáni állapotban. Az átlagosnál ki
sebb testtömegű betegek, a szív-, vese-, keringési 
megbetegedésekben, cerebrovascularis zavarok
ban szenvedő betegek kezelését a szokásosnái ki
sebb adagokkal kell kezdeni és az optimális adagot 
lassú emeléssei elérni. 

Alkalmazása gyermekek részére nem ajánlott. 
Terhességben ártalniatlansága nem bizonyított. 
Nagyfokú vérnyomásesés esetén angiotenzint 

kell adagcini (ne epinefrint!!) 
Alkalmazásának első szakaszában - egyénen

ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munl<:át végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

A kezelés tartama alatt az alkohol fogyasztása ti
los! 

Túladagolás tünetei: álmosság, letargia, coma, 
areflexia; confusio, agitatio, delirium, hyperreflexia; 

convulsio; hypersativatio, mydr!:~c,:s iétászavar; 
thermolabilitas; tachycardia, hypoter,s -:·, <;o::aps'..ls, 
arrhythmia, légzésdepresszio. 

Kezelése: gyomormosás aktiv szér,~sl, t":::; !s-:·:st
séges. Tüneti kezelés foty"amatos sz!>Hilor.."~:;>rozás 
mellett, légzés helyreállítása, elektrolit -§s sav-jázis 
egyensúly ellenőrzése. A hypotensio keze!ésfr-3 
epinefrin adagolása kerülendő nreverse adrena::n" 
hatás esetleges fellépése miatt. 

A beteget legalább 4 napon át megíigyelés aia:t 
kell tartani a lehetséges utóreakciók miatt. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megíegyzés: + + V Sz (tabletta) Fb (injekció) 
e Törzskönyvi szám: K- 824 (25-mg tabletta); K 
-825 (100 mg tabletta); K- 823 (injekció) 

I.ES(;Ol ~.0 •• 11) s ... ~aps~U,I !!(~~J() .•. ·. 
·t.ESCOI.40 rl1gikaps;zula(28i) 

Hatóanyaga, a fluvasztatin szintetikus, hidrofil 
sajátságú koleszterin-csökkentő gyógyszer, a 3-
hidroxi-3-metil-glutaril-koenzim A(HMG-CoA) reduk
táz kompetitív inhibitora. Ez az enzim felelás a HMG
CoA mevalonattá való átalakulásáért, mely a 
szterolok, köztük a koleszterin előanyaga. A kolesz
terin bioszintézis gátlása révén csökken a májsej
tekben a koleszterin képződés. Ennek következté
ben fokozódik a szövetekben a low density lipopro
tein (LDL) receptorok képződése, és ezáltal az LDL 
részecskék felvétele. Ezen folyamatok eredőjeként a 
plazma koleszterinszintje csökken. 

Hypercholesterinaemiás betegekben a Lescol 
kezelés csökkentette az össz-C, LDL-C és 
apalipoprotein B értékét A trigliceridek szintjét kis
sé mérsékelte, míg a HDL-C szint növekedett. Orá
lisan adva gyorsan és tökéletesen (98%-ban) felszí
vódik. Fő hatását a májban fejti ki, mely egyben me
tabolizmusának is fő szerve. Elsősorban az epével 
ürül és a szisztémás keringésbe jutás előtt jelentős 
mértékben metabolizálódik. Abszolut biohaszno
suiása 24%. Látszólagos megoszlási térfogata 
(V2/f) 330 liter. 98%-ban Plazmafehérjékhez kötődik. 
Plazma elearance-e emberben 2,8 ± 0,8 1/perc. 
40mg oralis adását követően kiúrülésének ter
minális felezési ideje 2,3 ± 0,9 óra. 

Napi 40 mg adagolása mellett a steady-state 
plazma szintek nem utalnak accumulatiora. 

Májelégtelenségben azonban fennáll a szer fel
halmozódásának veszélye. 

Enyhe vagy középsúlyos veseelégtelenség ese
tén (kreatinin < 160 mmol/1) nem szükséges az ada
got módosítani, mivel főként az epével választódik 
kl, és a beadott mennyiségnek kevesebb, mint 6%
a ürül a vizeletteL 
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o Hatóanyag 
20 mg, ill. 40 mg fluvastatinum {21,06 mg, illetve 

42,12 mg fluvastatinum natricum formájában) kap
szulánként. 
e JaiJallat 

D~~tás kezelésre nem megfelelően reagáló pri
maer hypercholesterinaemia. 
ct Ellenjavallat 

A kószitménnyei szembeni túlérzékeriYSég. Aktív 
májbetegség vagy ismeretlen eredetű, tartós szé
rum transzaminéz emelkedés (lásd Figyelmeztetés); 

18 é'-,; nlatti életkor (megfelelő klinikai tapasztala
tok hiányában): 

Terhesség, szoptatás; 
Fogamzóképes korú nőknek csak megfelelő fo

gamzásgátlás mellett adható (lásd Figyelmeztetés). 
e Adagolás 

A kezelés megkezdése előtt a beteget standard 
koleszterinszint-csökkentó étrendre kell beállítani, 
mely diétát a kezelés alatt is tovább kell folytatni. 

Szokásos kezdő adagja naponta egyszer 20 
mg, este bevéve. 

Az LDL-C csökkenés maximuma általában 4 hét 
múlva következik be, s ez folyamatosan fennmarad 
a kezelés során. 

Amennyiben szükséges az adagolás módositá
sa, minimálisan 4 hetes időközökkel történhet, napi 
40 mg eléréséig, melyet naponta 1-szer este kell be
venni. 

A kezelés megkezdése előtt, valamint a fenntar
tó adag beállítása során a szérum-lipid paramétere
ket megfelelő időközönként ellenőrizni kell. 

Manaterápiában vagy epesavkötő-szerekkel 
kombinálva egyaránt hatásos. Cholestyraminnal 
vagy colestipollal együttadva, a Lescolt lefekvéskor 
legalább 4 órával a gyanta bevétele után kell alkal
mazni, Igy elkerülhető a gyógyszernek agyantához 
való kötődése. Idős betegeknek adagmódositás 
nem szükséges. 
• Mellékhatás 

Mind klinikai, mind biokémiai mellékhatásai álta
lában enyhék és átmenetiek. 

Gastrointestinalis panaszok: dyspepsia (3,3%), 
émelygés (1 ,6%), flatulentia {0,8%), hasi fájdalom 
(0,7%). 

Alvászavar (1 ,6%); sinusitis (0,9%); húgyúti 
infectio (0,6%); hypaesthesia {0,6%); igen ritkán he
patitis. 

A normálérték 3-szorosát meghaladó szérum 
transzaminéz emelkedést csak kis számú { <1 %) be
tegben észleltek, ami többnyire nem okozott klinikai 
tűneteket és megszúnt vagy a kezelés előtti érték
hez közalített a terápia felfúggesztését követően. 

Lescol kezelés kapcsán eddig még nem észlel
tek a kezeléssei összefüggő izomkárosodást de 
egyéb HMG-CoA reduktáz gátlókkal kapcsolatban 
leírtak myopathiat (myalgia, myositis, rhabdomyoly
sis). 
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• Gyógyszerkölcsönhatás 
Epesavkötö-szerekkel (cholestyramin, coles

tipol) együttadva klinikailag jelentős additív hatás 
észlelhető {ld. Adagolás). 

óvatosan adandó együtt: 
- immunsuppressiv szerekkel {beleértve cik

losporint}, gemfibroziilal, nikotinsawal, eritremicin
nel az esetleges myopathia veszélye miatt {lásd Fi
gyelmeztetés); 

- rifampicinnel kezelt betegekben a Lescol bio
hasznosulása 50%-kal csökken. 
• Figyelmeztetés 

A HMG-CoA reduktáz inhibitorok, beleértve a 
Lescolt, hatástalannak bizonyultak a familiáris 
hypercholesterinaemia ritkán előforduló homozigota 
formájában. 

A kezelés előtt és alatt időszakonként a májfunk
ci át ellenőrizni kell. Amennyiben az aszpartat 
aminotranszferáz {GOT) vagy alanin aminotran
szferáz (GPT) a normál értékének több, mint három
szorosára emelkedik, és ez tartósnak bizonyul, a ke
zelést meg kell szakítani. 

Ha az anamnesisben májbetegség, illetve jelen
tős alkoholfogyasztás szerepel, a Lescolt csak óva
tosan szabad adagolni. 

Diffúz-izomfájdalmak, izomérzékenység vagy 
gyengeség, esetleg rossz közérzet és láz, illetve je
lentős szérum-kreatin-foszfokináz {CPK) emelkedés 
(a normálérték felső határának több, mint tízszere
se) esetén, myopathia gyanúja merülhet fel, ebben 
az esetben a kezelést fel kell függeszteni. 

A kezelést átmenetileg szünete!tetni kell olyan 
betegek esetében is akiknél rhabdomyo!ysis okozta 
veseelégtelenség kialakulására hajlamosító akut 
vagy súlyos állapot lép fel. 

Rhabdomyolysis kapcsán - myoglobinuria kö
vetkeztében létrejövő - vesekárosodást a fluvasz
tatinnal kapcsolatban ezidáig nem közöltek. 

Mivel egyéb HMG-CoA-reduktáz gátlókat szedő 
betegek esetében myopathiáról számoltak be, ha 
azok egyidejűleg immunsuppressív gyógyszereket 
(pl. ciklosporin), gemfibrozilt, nikotinsavai vagy 
eritromicint kaptak, ezért a Lescolt ezen gyógysze
rekkel együtt csak igen óvatosan szabad alkalmaz~ 
ni. 

Kis számú betegen végzett klinikai vizsgálatok~ 
ban a Lescolt nikotinsawal együtt adva nem észlel
tek myopathiat. 

A HMG~CoA-reduktáz gátlók {beleértve a 
Lescolt) kontraindikáltak terhességben, szoptató 
anyák, illetve fogamzóképes korban levő nők szá
mára, amennyiben nem gondoskodnak megfelelő 
fogamzásgátlásróL Ugyanis a HMG-CoA reduktáz 
inhibitorok csökkentik a koleszterin és feltehetően a 
koleszterinból származó egyéb, biológiai aktív 
anyagok. képzódését, ezért terhes nőknek adagolva 
magzati károsodást okozhatnak. 

Ha ilyen típusú gyógyszert szedő beteg esik te--
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herbe, a kezelést azonnal fel kell függeszteni és az 
anyát fel kell- világosítani a magzaLpotenciális ve
szélyeztetettségéról. 

Súlyos veseelégtelenség - a kreatinin >20 vagy 
= 160 mikromol/l- eselén megfelelő. klinikai tapasz
talatok hiányábariadása kerülendO. 

Túladagolásról eddig nem számoltak be. 
Ilyen esetben specifikus kezelés nem áll rendel
kezésre. 

Véletlenszerű túladagolás esetén tüneti kezelést 
és supportiv ellátást kell. alkalmazni. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 30 °C alatt. 
• Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: OGYH: 4018 (20 mg kap
szula); OGYI~ T: 4019 (40 mg kapszula) 

• Hatóanyag 
5 mg chlorambucilum tablettánként. 

e Javallat 
Hodgkin-lymphoma, egyes non-Hodgkin-lym

phomák, krónikus lymphoid leukaemia, Walden
ström macroglobulinaemia, előrehaladott ovarium
carcinoma. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, súlyos myelo
suppressio (előzetes cytostatikus kemoterápiát 
vagy sugárterápiát követően), súlyos fertőzések, a 
csontvelő tumorsejtes infiltrációja, terhesség és 
szoptatás. 
• Adagolás 

Hodgkin lymphoma: Manaterápiában általános 
adagja 0,2 mg/ttkg/nap 4-8 hétig. 

Non-Hodgkin lymphoma: Manaterápiában kez
dó adagja O, 1-0,2 mg/ttkg/nap 4-8 hétig. 

Fenntartó kezelésként csökkentett adagban kell 
adni naponta vagy kúraszerúen. 

Különösen hatásos előrehaladott diffúz lym
phoid lymphoma vagy sugárterápiát követő relap
sus esetén. 

Krónikus lymphoid leukaemia. A kezelést általá
ban a tünetek jelentkezésekor, ill. a perifériás vér
kép alapján észlelhető myelosuppressio eselén 
(anaemia, thrombocytopenia) kelJ elkezdeni. A kez
dó adag O, 15 mg/ttkg/nap addig, amíg a !eukocy
taszám nem esik 10.000/).!1 alá. A terápiát az első 
kezelési ciklus befejezése után 4 héttellehet megis
mételni O, 1 mg/ttkg/nap adaggaL A betegek egy ré
szében általában 2 éves kezelés után normalizáló
dik a fehérvérsejtszám a vérben; az előzőleg meg
nagyobbodott lép és nyirokcsomók már nem tapint
hatóak és a csontvelőben lévő lymphocyták aránya 
is 20% alá csökken. Fennálló csontvelŐelégtelenség 

esetén először prednizolon kezelést kell alkalmazni 
és csak a csontvelómúködés regenerációja után !e
het a klorambucil kezelést elkezdeni. 

Wa/denstr6m macrog/obulinaemia. A kezdő 
adag 6-12· mg naponta a leukopenia kialakulásáig, 
majd fenntartó adagként a beteg állapotától fOggó
en naponta 2-8 mg adható. Előrehaladott ovarium
carcinoma: Manaterápiában általános adagja 0,2 
mg/ttkg/nap 4-6 hétig vagy 0,3 mg/ttkg/nap a 
leukopenia kialakulásáig. A fenntartó adag 0,2 
mg/ttkg/nap, ügyelni kell, hogy a fehérvérsejtszám 
ne csökkenjen 4000/).!1 alá A fenntartó kezelési cik
lusok időtartama általában 2-4 hét, 2-6 hetes szO
netekkel. 
• Mellékhatás 

Leggyakrabban myelosuppressio (mely a keze
lés befejezése után általában reverzibilis); ritkán al
lergiás reakciók, émelygés, hányás, hasmenés, 
szájnyálkahártya fekély, hyperurikaemia vagy 
húgysav-nephropathia, egyes esetekben láz, der
matitis, perifériás neuropathia, interstitialis pneumo
nia, steril cystitis, hepatotoxicitás és sárgaság, 
görcsrohamok (dózisfüggő), akut leukaemia (lásd 
Figyelmeztetés) jelentkezhetnek. 

Krónikus lymphoid leukaemia hosszantartó ke
zelésekor esetenként súlyos interstitialis puJmanalis 
fibrosis fordult elő, mely a kezelés megszakftása 
után reverzibilisnek bizonyult. 

Nephrosis syndromában szenvedő gyermekek 
klorambucll kezelése során epilepsziás rohamok fel
lépését észlelték. 
• Figyelmeztetés 

A klorambuci/ akut leukaemia kialakulását idéz
heti elő, ezért a kezelés' megkezdése előtt a várha
tó előny/kockázat arányt szigorúan mérlegelni kel!. 

A kezelés csak a cytostatikus kemoterápiában 
jártas szakorvos által vagy felügyelete mellett vé
gezhető. 

A kezelés során rendszeres vérképellenőrzés 
szükséges. A neutrophil granulocytaszám csökke
nésének első jeleire nem szükséges a kezelést 
azonnal megszakítani, de figyelembe kell venni, 
hogy a csökkenés még 10 nappal az utolsó adag al
kalmazása után is folytatódhat. 

Máj- és vesekárosodás esetén fokozott elővigyá
zatossággal alkalmazható, szükség esetén az ada
got csökkenteni kell. 

A klorambucil mutagén és teratogén. 
Túladagolás: fö tünete a reverzibilis pancytope

nia, de neurológiai toxicitás {agitatio, ataxia, görcs
rohamok) is jelentkezhet. Antidoturna nem ismere
tes, ezért fokozott vérképellenőrzés, szupportiv ke
zelés, valamint szükség esetén transzfúzió alkalma
zása javasolt. 

Eltartás: hűtőszekrényben 2--8 °C-on, száraz he
lyen. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 451 
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A recombinans humán granulocyta-macrophag 
colonia-stimuláló faktor {rHuGM-CSF) vizoldékony, 
nem g!ikolizált, 127 aminosavból álló fehérje (mole
kulasúlya 14.477 dalton), mely a 100-as pozícióban 
izoleucint tartalmaz. Termeltetésére olyan Esche
richia coli törzset használnak, melybe génsebészeli 
módszerrel elóá!Htott, humán GM-CSF gént tartal
mazó plazmidot vittek be. 

ln vitro kísérletekben fokozza a haernapoetikus 
prekurzorok proliferációját és differenciálódását, 
ami a granulocyták, a monocytákJmacrophagok és 
a T-lymphocyták növekedéséhez vezet. 

Friss tumorsejt tenyészetben mért adatok {hu
mán tumor clonegén assay) szerint nem fokozza és 
nem is gátolja a tumorsejtek növekedését. Fokozza 
a ll. osztálybeli antigének hystocompatibilitását a 
humán monocyták vonatkozásában és serkentheti 
az ellenanyagképzódést. Jelentős mértékben fokoz
za az érett neutrophyl sejtek múködését, beleértve a 
baktériumok phagocytosisát, a malignus sejtekre 
irányuló cytotoxicitást, sót a neutrophyl sejteket fo
kozott oxidatív metabolizmusra serkenti, ami a vé
dekezóképesség fontos faktora. 

ln vivo vizsgálatok cynomolgus majmokan bizo
nyították, hogy a molgramostim sc. vagy iv. bolus in
jekciója jelentősen növeli a fehérvérsejtszámot 

A qualitativ elemzés szerint ez nagyrészt a neu
trophyl granulocyták és kisebb részt a lymphocyták 
és az eosinophylek számának növekedéséből adó
dik. A molgramostim egyszeri beadását követően 
1-4 órával már jelentkezik ez a hatás, ami a maxi
mumát 6-18 órán belül éri el. 

A fenti speciesen folytatott kísérletek során az 
iv. bolus inj. 5 napon át történő adagolásával nyert 
dózis~hatás görbe szerint a maximális válasz· napi 
15 !J.Q/ttkg dózisban jelentkezett. Leukopeniás 
cynomolgus majomban, melyet előzőleg ciklofosz
famiddal kezeitek, szintén emelkedett a fehérvér
sejtszám molgramostim adagolására. 

Patkánykísérletekben az iv. adott 12SJ-rHuGM
CSF közel teljes mértékű eloszlást mutatott. A szer 
gyors lebontására és kiürülésére utal, hogy rövid 
időn belül a szérumban egy izotóppal jelzett, de bi~ 



ológiailag inaktív anyag, mfg a vizeletben egy nem 
specifikus jelzett anyag jelenik meg. 

Az rHuGM-CSF farmakokinetikáját majmokban, 
egészséges férfi önkéntesekben és betegekben is 
megvizsgálták, mindegyik modellben hasonló ered
ményeket kaptak. 3, 10 és 20 J.lg/kg sc. ill. 3-30 
J.lg/kg iv. adagok után a szérum csúcskoncentráció
jának növekedése és a görbe alatti összterület dó
zisfüggóek voltak mind az önkéntes, mind a vizsgált 
betegcsoportban. Az rHuGM-CSF maximális szé
rumkoncentrációja sc. adagolás után 3--4 óra múlva 
alakult ki. Az eliminációs féléletidő iv. adagolás után 
1-2 óra, sc. inj. után 2-3 óra volt. Ez a különbség fel
tehetően a sc. inj. prolongált abszorpciójából adó
dik. 
e Hatóanyag 

Molgramostimum (recombinans humán granulo
cyta-macrophag colonia-stimuláló faktor "' rHu GM
CSF). 

Leucomax 150 f.lg: 150 !lg mofgramostimum 
(1 ,67x106 NE) porampullánként 

Leucomax 300 J.ig: 300 J.lg mofgramostimum 
(3,33x106» NE) porampullánként 

Leucomax 400 J.lg: 400 J.lg molgramostimum 
(4,44x106 NE) porampullánként 

Leucomax 700 J.ig: 700 J.lg molgramostimum 
(7,77x106 NE) porampullánként 

Segédanyagok: mannitol, vízmentes citromsav, 
dinátrium-foszfát, polietilénglikol (Makrogol4000) és 
humán albumin. 

0/dószeramp.: 1 ml inj.-hoz való desztillált víz 
ampullánként 
e Javallat 

(Lásd az Adagolás című bekezdést is.) 
Cytostalikus chemotherapia okozta neutropania 
megelőzése és kezelése, myelodysplasiás syn
dromában és aplastikus anaemiában a !eukopenia 
kezelésére, csontvelőátültetés után a myeloid rege
neráció gyorsítására, AIDS betegséggel társuló 
leukopenia megelőzése és kezelése. 
e Ellenjavallat 

A molgramostimmal, ilL a készítménnyel szem
beni túlérzékenység. Myeloid malignitások. Bizton
ságassága 18 év alatt még csak korlátozott számú 
belegen nyert bizonyítást Terhességben és szapia
tás időszakában biztonságassága nem tisztázott. 
e Adagolás 

Alkalmazás előtt az inj. oldatot a ,.Gyakorlati 
tanácsok"-ban foglaltak szerint kell elkészíteni. 
Az adagolás a különbözó kórképekben eltérő. A 
napi maximális dózis nem haladhatja meg a 1 O 
J1Q/ttkg-ot. 

Cytostatikus chemoterápia okozta neutropenia: 
5-10 ~-tQ/ttkg sc., naponta egyszer .. A Leucomax 
adagelását a kemoterápia abbahagyása után 24 
órával kel! elkezdeni és 7-10 napig kell folyttatni. A 
kezdő dózis 5 )-lg/ttkg/nap. 

Myelodysplasiás syndromák /Aplastikus 
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anaemia: 3 J-19/ttkg sc., naponta egyszer. Általában 
2-4 nap szükséges a fehéNérsejtszám növekedé
sének észleléséhez. Ezután titrálni kell az adagot 
úgy, hogy a fehéNérsejtszám a kívánt szinten ma
radjon (általában 10.000/J.il alatt). 

CsontvefóáttJftetés: 10 J.!Q/ttkg naponta, 4-6 órás 
iv. infusioban. A kezelést a trarisp!antatiot követő na
pon kell elkezdeni, és addig kel! folytatni, amig az 
abszolut neutrophil sejtszám 1000/)-11 vagy nagyobb 
nem lesz. A kezelési idő maximum 30 nap lehet. 

AIDS: 1-5 1-1g/ttkg sc., naponta egyszer. 
Zidovudin (pl. Retrovir) vagy zidovudin/alfa-interfe
ron együttes adása eselén 1-3 ).lg/kg sc., naponta 
egyszer. Általában 2-4 nap szükséges a fehérvérse
jtszám növekedésének észleléséhez. Ezután 3-5 
naponként az adagolási módosítani kell úgy, hogy a 
fehéNérsejtszám a kívánt szinten maradjon (általá
ban 10.000/)-11 alatt). 
e Mellékhatás 

A klinikai vizsgálatok során észlelt mellékha
tások legtöbbször enyhék vagy közpesen súlyosak 
voltak. Súlyos vagy életveszélyes reakció ritkán, és 
általában az ajánlott dózist jelentősen meghaladó 
adagoktól fordult elő. Nem 'biztos, hogy a közölt 
mellékhatások a Leucomax-kezeléssel függenek 
össze, mivel ezek gyakran nem különböznek az 
alapbetegség tüneteitől, ill. az egyidejűleg adott 
gyógyszerek mellékhatásaitól. 

Leggyakrabban láz, émelygés, dyspnoe, diar
rhoea, bőrkiütés, rigor, hányás, fáradtságérzet, 
anorexia, musculosceletalis fájdalom és asthenia 
fordul elő, valamint a sc. inj. helyi reakciója. 

Ritkábban nem-specifikus mellkasi fájdalom, 
stomatitis, fejfájás, fokozott izzadás, hasi fájdalom, 
pruritus, szédülés, perifériás oedema, paraesthesia 
és myalgia jelentkezett. 

Az igen ritkán észlelt mellékhatások közül az 
allergiás reakció, hörgógörcs, szívelégtelenség, a 
capi!larisok áteresztővé válása (ún. capillary leak 
syndroma), cerebrovascularis zavar, zavartság, 
görcsroham, hypertonia, hypotonia, szívrit
muszavar, intracranialis nyomásemelkedés, peri
cardialis folyadékgyülem, pericarditis, pleuralis 
folyadékgyülem, tüdőoedema és syncope emli
tendó. 

Valamennyi betegcsoportban, a laboratóriumi 
értékeket tekintve leggyakrabban a vérlemezke
szám, a hemoglobin szint változása és a szérumal
bumin szint csökkenése figyelhető meg. Néhány 
esetben az eosinophil szám emelkedett. 

A molgramostimra termelődött ellenanyag-szint 
- ELISA-val és bioassay-vel mérve - 1 %-nak bizo
nyult a kezelés után. A Leucomax hatásossága 
ezekben a betegekben nem gyengült. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Mivel csökkentheti a szérumalbumin szintet, az 
albuminhoz erősen kötádá gyógyszerek adagját 
esetleg módosítani kell. Eddig nem ismeretes 

gyógyszerinterakció Levcomax-kezelés kapcsán, 
de lehetősége nem zárható ki. 
e Figyelmeztetés 

A kezelést csak oncohaematológiai és infectolo
giai betegek kezelésében jártas oNos felügyelete 
mellett szabad végezni. 

A ritkán elóforQuló akut, súlyos túlérzékenységi 
reakció (anaphylaxia, angiooedema, hörgógörcs) 
eselén a Leucomax-kezelést azonnal abba kell 
hagyni és nem szabad újrakezdeni. 

A Leucomax kezelés néha pleuritissel, pleuralis 
folyadékgyülemmel, pericarditissel, paricardialis 
folyadékgyülemmel jár. Ilyenkor a kezelést meg kelt 
szakítani. 

Korábbi tüdőbetegség beszűkülő tüdófunkció
ra, dyspnoe-ra prediszponál, ezért az ilyen bete
get a Leucomax-kezelés során fokozottan kell el
lenőrizni. 

SzóNányos esetekben autoimmun megbetege
dések alakulhatnak ki, vagy súlyosbodhatnak a ke
zelés során. A kórelőzményben autoimmun beteg
séget mutató betegek esetében fokozott óvatosság 
szükséges. 

A szokásos ellenőrzö laboratóriumi vizsgálatok 
mellett javasolt a vérkép, beleértve a qualitatív fe
hérvérsejtszám és a vérlemezkeszám, valamint a 
szérumalbumin rendszeres ellenőrzése a Leüco
max-kezelés folyamán. 

A nagyobb dózisban alkalmazható kemoterápia 
(dózis eszkaláció) magával hozza a thrombocytope
nia és az anaemia gyakoribb előfordulásának po
tenciális veszélyét. Ajánlott a vérlemezkeszám és a 
haematocrit rendszeres ellenőrzése. 

Állatkísérletek szeriilt foetotoxikus. Főemlősö
kön az rHuGM-CSF adagolása napi 6 és 10 J-IQ/kg 
dózisban spontán abortus! okozott. Terheseknek 
csak akkor adható Leucomax, ha a várható előny 
meghaladja a magzati károsodás potenciális rizi
kóját. 

Bár az anyatejjel történő kiválasztódására nincs 
adat. mégis a csecsemő esetleges károsodása mi
att a szapiatás a kezelés alatt nem javasolt. 

Véletlenszerű túladagolásról még nem számol
tak be. Terápiás dózisban adagolt napi 20-30 
11g/ttkg Leucomax tachycardiát, hypotoniát és influ
enza-szerű tünetegyüttest eredményezett, melyek 
tüneti kezelésre gyorsan javultak. 

Gyakorlati tanácsok 
A liofilezett Leucomax feloldása; a porampullá

ba 1.0 ml oldószer! (injekcióhoz való deszt. víz) jut
tatunk, majd óvatosan összerázzuk, hogy a por fel
oldódjon. Az így elkészített izotóniás Leucomax ol
dat sc. injekció céljára használható fel. 

/v. a/ka/mazáshoz: az oldat készítésére vonatko
zó útmutatásokat gondosan kell követni, hogy elke
rüljük a molgramostimnak az infúziós rendszerhez 
való abszorpcióból adódó veszteségét. A szüksé
ges mennyiségű és megfelelő erősségű mal-
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gramostírn porampullákat egyenként 1 ml inj.-hoz 
való deszt. vízben feloldjuk. 

Az így elkészített oldat 25, 50 vagy100ml-es in
fúziós zsákban vagy palackban tovább hígítható fi
ziológiás sóoldattal vagy 5%-os glukóz oldattal. A 
végső kancentráció nem lehet kisebb, mint 7 J.lg/ml. 
A már elkészített infúziós oldat 2-8 OC -on 24 óráig 
stabil. 

kL oldat adagolásához megfelelóer'Vif német 
Trevenol LV Administration Set 2C0001, az Intrafix 
Air és az lnfusionsgerat R 87 Plus, a francia Souplix, 
az angol Travenol C 0334 és a Steriflex, a spanyol 
Intravis Air Euroklappe-ISO és a Soluset, valamint 
az olasz Linfosol Set szerelvények. A Port-A-Gath 
(Pharmacia) szerelvényben jelentős adszorpció! 
észleltek, ezért használata nem ajánlott. 

A parenterális gyógyszerkészítményeket vizuáli
san is ellenőrizni kell beadás előtt elszíneződés és a 
fel nem oldódott részecskék szempontjábóL kL el
készített oldat színe színtelentó! halvány sárgáig vál
tozhat. lv. infúzióhoz közbeiktatott, fehérjéket csak 
kismértékben megkötő 0,2 vagy 0,22 J.lm pórus
nagyságú szűrö közbeiktatása ajánlott. 

Eltartás: A liofilizátum az eredeti porampullában 
2-8°C-on tárolva; fénytól védve 24 hónapig stabil. 

Steril, injekcióhoz való deszt. vízzel hlgítva a 
Leucomax oldat 2-8°C-on 24 óráig eltartható. 

Bakteriosztatikus vízzel hígítva a Leucomax ol
dat fagyasztott állapotban 28 napig stabil. A fa
gyasztott oldat maximum kétszer olvasztható fel és 
fagyasztható vissza. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 2044 (150 J.lg injekció); 
K- 2113 (300 !-19 injekció); K- 2045 (400 !-19 injek
ció); K- 2046 (700 J.lg injekció) 

A főlsavantagonisták pl. methotrexat toxikus ha
tásának specifikus kivédésére ad módot a 5-formil
tetrahidrofolat-kezelés (Leucovorin), mert a redukált 
formában bejuttatott falat a nukleotidok számára 
egy szén-atomú molekularészeket tud szaigáitatni a 
teljesen gátolt dihidrofotát reduktáz ellenére is. A vé
delem eléréséhez ismerni kell a methotrexat kan
centrációját és ennek arányában adni a Leuco
vorint. 
G Hatóanyag 

Leucovorinum 10 mg (10,8 mg leucovorinum 
kalcium anhydricum formájában} ill. leucovorinum 
25 mg (27 mg leucovorinum kalcium anhydricum 
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alakjában) porampullánként Segédanyagként 8 mg 
ill. 20 mg natrium chioridat a pH beál!itásához natri
um hydroxidot tartalmaz.{ az üveg tartalmát l ml víz
ben oldva pH: 6,5--8,5). 
e Javallat 

Antidotumként methotrexat túladagolás esetén 
(cytostaticum fáisavantagonista hatásának felfüg
gesztésére), védőkezelésként a fólsavantagonisták, 
(pl. methotrexat közepes és nagy adagjaival való te
rápia során) a fáisavantagonisták toxicitásának 
csökkentésére. 
e Ellenjavallat 

812-vitaminhiányos anaemiák. A készítmény 
iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Intravénásan vagy intramuscularisan alkalma
zandó. Az injekciós oldat elkészítése céljából a 
LEUCOVORIN Ca 1 0-porampullához 1 ml, a 
Leucovorin Ca 25-höz 2,5 ml aqua destillala pro 
injectione-t kell adni. 

1 ml oldat mindkét esetben 1 o mg leucovorint és 
8 mg natrium chioridat tartalmaz. Ezek a törzsolda
tok bármilyen arányban keverhetók a megfelelő leu
covorin adag elérése céljából. 

Aszokásos toxikus manifestatiokkal kísért {száj-, 
gyomor- bélnyálkahártya fekélyek) methotrexát terá
piában: a leucovorin adagja 1-10 mg/testfelszin m2 
három órás időközökben, amíg a toxikus tünetek el
múlnak. A methotrexat véletlen túladagolása után a 
leucovorint 10mg/testfelszín m2 adagban kell alkal
mazni a methotrexat beadása után 1 órán belül. Az 
injekciót 3 óránként meg kell ismételni. 

Védőkezelésként a közepes és nagy adagú 
methotrexat terápiában a leucovorint általában 5-40 
mg testfelületfm2..es dózisban 2-3 napig 6 órás 
időközöként kell alkalmazni. Az első adag 2-4 órá
val a methotrexat infúzió után adandó. Nagy 
methotrexat adagok után a leucovorint intravénás 
infúzió formájában 12 órán keresztül alkalmazzák 
max. 40 mg/testfelület m2 dózisban ezután 10-15 
mg/testfelület m2-es adagokat adnak 3-6 órás idő
közökben. Az intravénás infúzióhoz konyhasóoldat 
és Ainger oldat használható. 

Rendkívül nagy adagú methotrexat alkalmazás 
esetén célszerű a leucovorin adagjának kiszámitá
sát a methotrexat vérszérumban való kancentráció
jának folyamatos meghatározása alapján végezni. 
• Mellékhatás 

Egyes esetben allergiás reakció előfordulhat. 
Nagy adagok eselén gastrointestinalis panaszok, 
központi idegrendszeri zavarok, mint pl. alvászavar, 
izgatottság, depresszió lehetséges. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- fólsav-antagonistákkak (pl. cotrimoxazol) egyi
dejűleg adva a főlsavantagonista hatásosságát 
csökkentheti vagy megszüntetheti; 

- fenitoin, primidin phenobarbitallal az anti· 
epileptikus hatás csökkenhet; 
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- 5- fluorouracillal együttadva az utóbbi toxic
itása nő. 
e Figyelmeztetés 

Eltartás. A Leucovorin Ca porampullát fénytól 
védve sötét helyen + 25 "C alatt kell tárolni. Az olda
tot közvetlenGI a használat előtt kell elkészíteni és az 
ampulla tartalmát 12 órán belül fel kell használni. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 2017 (10 mg injekció) 

K- 2018 (25 mg injekció) 

A kombináció egyesíti a centrális hatástól men
tes köhögéscsillapító és reflektorikus úton létrejött 
köptető tulajdonságokat. Eredményesen alkalmaz
ható bronchopulmonalis és pleuralis betegségek 
esetén, oki terápiával kapcsolva. 
• Hatóanyag · 

200 mg prenoxdiazinum, 1 mg emetinum chio
ratum tabletténként 
e "Javallat 

Akut és krónikus légzőszervi megbetegedéseket 
kisérő köhögés csillapítása és a köpetürftés elősegl· 
tése. 
e Ellenjavallat 

Terhességben és gyermekeknek nem adható. 
e Adagolás 

Szokásos adagja feln6fteknek naponta 3-4-szer 
1 tabi. étkezés után. 
e Mellékhatás 

Émelygés, hányinger - elsősorban nagyobb 
adagok alkalmazásakor - továbbá szájszárazság, 
obstipatio, étvágytalanság, ritkán allergiás bőrki
ütés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A tablettát egészben kell lenyelni, mivel szétrá
gása, porítása a száj nyálkahártyáján múló zsibba
dást, érzéketlensége! válthat ki. 

Tejcukor tartalma miatt a tejcukor-érzékenység
ben szenvedő betegeken gyomor-bélrendszeri pa
naszokat okozhat. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3485 

LlBEXíN·.iatiíliita'i<20l<l 

CHINOIN 

A prenoxdiazinum perífériás támadáspontú anti
tussivum. Hatása feltételezhetően a köhögési reflex 
receptorainak, az ún. teszülési receptorok gát!ásán 
alapul. Helyi érzéstelenítő és kifejezett bronchodi
latátor hatásán kívül a légzőközpontra is hat, de 
légzésdepressziót nem okoz. A légzést könnyíti, be
folyásolja a köpet mennyiségét. Köhögéscsillapító 
hatása 3-4 órán át tart. 
• Hatóanyag 

100 mg prenoxdiazinium chioratum tablettán
ként 
e Javallat 

Bármilyen eredetű akut és krónikus- elsősorban 
nem produktív - köhögés. Előnyös a légzés és a 
gázcsere zavaraival járó kórképeket kisérő köhögés 
csillapítására, mivel nem gátolja a légzőközpont 

működését. 
• Ellenjavallat 

Nagymérvű bronchialis secreeliával járó kórké
pek, postoperativ állapotok (inhalációs narkózis 
után). 
e Adagolás 

Felnőtteknek átlagos adagja naponta 3-4-szer 
100 mg (3-4-szer 1 tabi.), makacs esetekben ez az 
adag napi 3-4-szer 200 mg vagy 3-szar 300 mg-ra 
(3-4-szer 2 tabi. vagy 3-szar 3 tabi.) is emelhető. 

Gyermekek szokásos adagja az életkornak és a 
testsúlynak megfe!előerí arányosan kevesebb: na
ponta 3-4-szer 25-50 mg (3-4-szer 1/4-1/2 tabi.) 

Bronchoscopos vizsgálatok előkészítéséhez 

0,9-3,8 mg/ttkg 0,5-1 mg atropinnal kombinálva, 1 
órával a beavatkozás előtt. 
e Mellékhatás 

Ritkán száj- és torokszárazság, allergiás reakció 
léphet fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Figyelmeztetés 

Nehezen ürülő, viszkózus váladék esetén 
expectorans, mucolyticúm adása is szükségessé 
válhat. A tablettát egészben kell lenyelni, mert 
szélrág ása, porítása a száj nyálkahártyáján. múló 
zsibbadás!, érzéketlensége! válthat ki. Tejcukor 
tartalmamiatt a tejcukor-érzékenységben szenve
dő betegeken gyomor-bélrendszeri panaszokat 
okozhat. 

Bár embriotoxikus hatásra a legkisebb gyanú 
sem merült fel, terheseknek aszokásos óvatosság
gal alkalmazandó. 

Eltartás: fénytól védve, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3295 
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Nyugtató, szorongást és feszültségi állapotot 
csökkentő. Enyhíti a somatikus működésL_zQvarokat 
és álmatlanságot, amelyeket gyakra"n psYChés za
varok kísérnek. 
e Hatóanyag 

5 mg ill. 1 O mg chlordiazepoxidum drazsénként 
e Javallat 

Izgatott állapot, szorongás, emotionalis feszült
ség, vagy ezen állapotokból eredő organikus vagy 
funkcionális zavarok. Neurogen vagy psychogen 
eredetű izomspasmus. 

Kis adagban: enyhe ill. mérsékelt szorongási és 
emotionalis feszültségi állapotok. 

Nagy adagban: súlyos szorongási és emocioná
lis feszültségi állapotok, izgatottsággal és szoron
gással együttjáró depresszió, neurosis, krónikus al
koholizmushoz kapcsolódó izgatottsági állapotok, 
tetraplegia, athet()sis, kettős congenitális athetosis 
(infantilis spastikus paraplegia), Little-kór. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Hypercapnia. Hypoxia. Terhességben különösen 
annak első hónapjaiban csak rendkívü! indokolt 
esetben adható! 
• Adagolás 

Individuális, amely az indikációtól és a beteg kli
nikai válaszától függ. 

Felnőtteknek az átlagos napi adag 20-40 mg, 
súlyos esetekben a napi adag 50-100 mg. 

Idős vagy legyengült betegeknek az átlagos na
pi adag 5-10 mg, amelyet csak kivételes esetben 
szabad megemelni. 

Gyermekeknek 6 éves kortól a napi adag 5-1 O 
mg, amelyet ha szükséges, napi 20-30 mg-ig, spe
ciális esetekben nagyobb napi adagralehet emelni. 
e Mellékhatás 

Fáradtság, aluszékonyság, zavartság, bizonyta
lan járás, légzési nehézségek, bőrkiütések, főleg 
idős és legyengült betegek esetében. A mellékha
tások egy része dózisfüggő. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Neurolepticumokkal, antidepresszánsokkal, 
nyugtatókkal, altatókkal, fájdalomcsillapítókkal 
együtt adva a központi nyugtató hatás fokozódik. 
e Figyelmeztetés 

A drazsé! szétrágás nélkül, egészben, folyadék
kal kell bevenni. 

Myasthenia gravisban szenvedó betegeknek -
figyelembe véve a korábban fennálló izomgyenge
séget-kOlönös óvatossággal adható. 

Hosszantartó terápia esetén a vérképet és a 
májfunkciói ellenőrizni kell. 



Nagy adagokban történő, hosszantartó alkalma
zása hozzászokáshoz vezethet. 

A gyógyszer adásának hirtelen abbahagyása 
megvonási tüneteket idéz elő (nyugtalanság, izga
tottság, remegés, ritka esetben görcsök), ezért a 
gyógyszer adagját csak fokozatosar, szabad csök
kenteni. 

Alkalmazásakor - egyénenként meghatározan
dó ideig- jármüvet vezetni, vagy baleseti veszéllyel 
járó munkát végezni tilos, mivel a készítmény az 
adagtól, a kezelés időtartamától és az egyéni érzé
kenységtól függően különbözó mértékben módosít
ja a betegek reakciókészséget 

Alkalmazásának ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani. A készítmény hatását az al
kohol potencirozza. 

Túladagolás eselén (aluszékonyság, zavartság, 
coma, légzési depresszió, reflexhiány jelentkezése
kor) a beteg ellenőrzése, gyomormosás, aszokásos 
légzési és cardiovascularis óvintézkedések, vala
mint rehydratio vagy· pedig specifikus flumazenil 
(Anexate) terápia alkalmazása szükséges. 

Terhesség első szakaszában az elóny(kockázat 
gondos egyedi mérlegelésével alkalmazható. 

Szapiatás időszakában fokozott figyelmet kell 
fordítani a csecsemő megfigyelésére (aluszékony
ság, szopási gyengeség). 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 3819 

e Hatóanyag 
10, illetve 20 mg lidecainium chioratum ml-en

ként. 
• Javallat 

Helyi érzéste!enítésre általában a sebészetben, 
nőgyógyászatban és fogászatban a Lidocain
Adrenalint alkalmazzák. A Lidocain inj. 1 és 2%-os 
elsősorban akkor ajánlható, ha az epinefrin általá
nos hatásai nem kívánatosak {epinefrin
túlérzékenység, hypertonia, diabetes, glaucoma) 
vagy csak rövid érzéstelenítő hatásra van szükség. 

Terápiás célokra az 1 %-os oldatot alkalmazzák. 
Jó sympathicus blokádot biztosít különböző fájdal
mas állapotokban (lumbago, isias stb.) továbbá 
szülés ideje alatt hátfájások, vese- és epekőfájdal
mak esetén. · 

Kardio/ágiában szívinfarctus akut szakához tár
suló manatop vagy politop kamrai extrasystole, 

752 

melynek gyakorisága legalább 5/min; legalább 
5/min. gyakoriságú krónikus kamrai extrasystole; 
szívinfarctus akut szakában jelentkező korai vagy el
sődleges kamrafibrilláció; különböző eredetü akut 
kamrai extrasystofek; általános érzéstelenítés {nar
cosis) folyamán·vagy sebészeli beavatkozás alatt 
és után; pacemaker-beültetés alkalmával észlelhető 
ventriculáris extrasystole; digitalis intoxikáció okozta 
kamrai arrhythmiákban kamrai defibrillatió elősegí
tése; praeexcitációs syndromákban jelentkező 
tachycardia (supraventricularis paroxysmalis). 
• Ellenjavallat 

1!-111. fokú AV-black, kifejezett bradycardia, car
diogen shock, lidecain túlérzékenység, valamint 
lidocainnal kiváltott grand mal rohamok az anamne
sisben, májmüködés súlyos zavarai. Glaucomás be
tegnek retrobulbarisan nem alkalmazható. 
e Adagolás 

Helyi érzéstelenftésben az epinefrinmentes fido
cain adagjai kisebbek, mint az epinefrint tartalmazó
ké. Szokásos adagok; 

A plexus brachialis és sacralis érzéstelenítésre 
20 ml1%-os vagy 10m! 2% -os használatos. A kéz
és lábujj, orr, fül és penis érzéstelenítésére, továbbá 
iv. kizárólag epinefrinmentes Lidocain adható (2-3 
ml a 2%-os oldalból). Vezetéses érzéstelenítésre 
5-1 O ml 2%-os oldat. Kerülni kell az intravazális in
jekciót. 

Az oldat hígításával (steril, izotóniás nátrium-klo
rid-oldattal) a toxicitás csökken, ezért - különösen 
nagyobb mennyiség alkalmazásakor - a hígabb ol
dat használata indokolt. 

A szokásos adagok felső határa: 

0,125% 0,25% 0,5% 1% 2% 

Lidocaln lnj 

(ml} 
300 100 40 20 10 

Ezen adagokhoz közelálló mennyiség igényekor 
a lidocain-Adrenalin inj. használata kívánatos. A fel
tüntetett adagokat 24 órán belül megismételni nem 
szabad. 

Kardiológiában a szokásos adagok: iv. egyszeri 
adagja feln6tteknek 1-2 mg/ttkg, legfeljebb azon
ban 100 mg. Ez az adag 3-5 percenként megismé
telhető, 300 mg összmennyiségig. 

fnfúzióban 20-55 j..t/ttkg/perc (legfeljebb azon
ban 2 mg/perc) lsodex- vagy Ringer-oldatban, az 
infúzió! mindig ív. adag után kötjük be. 24-36 órán 
át adható. 

fm. 4-6 óránként 2-4 mg/ttkg (legfeljebb azon
ban 200 mg) a nagy farizombavagy a deltaizomba. 
Myocardialis infarctusban a kórházba szállítás előtt 
általában 4 mg/ttkg-ot (200-300 mg) egyszeri im. 
adagként 
• Mellékhatás 

Központi idegrendszeri mellékhatások: enyhébb 
esetben fejfájás, szédülés, álmosság, nyugtalan-

ság, euphoria, fülzúgás, nyelv- és szájzsibbadás, 
beszéd- és !átászavar, súlyosabb esetben és csak 
túladagoláskor dezorientáció, convulsio, tremor. Az 
enyhébb tünetek a kezelés félbeszakítására meg
szúnnek. 

Cardiovascularis mellékhatások: többnyire csak 
nagyobb adagok után vérnyomásesés, frekvencia
csökkenés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Propranolai és a cimetidio gátolhatja a sziszté
másan adott lidokain metabolizmusát. Ilyenkor a ve
gyület eliminációja meghosszabodik, a hatás időtar
tama növekszik és nagyobb a metlékhatások meg
jelenésének veszélye. 
e Figyelmeztetés 

Tremor, tónusos-clonusos convulsiók esetében a 
görcsök megszúnéséig gyorsan ható barbiturát ill. 
medazepam alkalmazandó parenterálisan. Na
gyobb mennyiségú érzésteleoltó adagolása eselén 
ajánlatos a betegnek egy órával a befecskendezés 
előtt - profilaktikusan - barbiturátot adni. 

Hypotensio esetén iv. sympathomimeticum, ill. 
béta-receptor-izgató, frekvenciacsökkenéskor iv 
0,5-1 mg atropin adható. Szükség szeríni intratra
chealis csövön keresztül oxigén mesterséges be
lélegeztetése, szívmegállás eselén azonnali szfv
masszázs alkalmazandó. 

Az egyéb helyi érzéstelenítőkhöz hasonlóan az 
erekben gazdag szövetekbe (pl. strúmamütétek 
esetén a nyakba) óvatosan kell injiciálni, hogy az 
intravasalis befecskendezés elkerülhető legyen. 

Keringési elégtelenségben, hypotoniában, máj
károsodás, beszúkült vesemüködés esetén fokozott 
körültekintéssel kell adagolni, általában kisebb ada
gok szükségesek. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3046 (1% i nj) 

Tsz.: 304 7 (2% ini) 

Amid típusú helyi érzéstelenítő. Hatása a sejt
membrán permeabilitásának· stabilizálásán alap
szik, és ezáltal a nátrium ionnal szembeni perme
abilitás csökken. Gátolja a depolarizáció létrejöttét, 
így nincs akciós potenciál, nincs ingerületvezetés. 
Ha a lokálisan adott l idokain jelentás mennyiségben 
felszívódik, a központi idegrendszer stimulálását és 
depressióját okozhatja. 

A cardiovascularis rendszerre kifejtett hatása 
során ingerületvezetési zavarokat, illetve periféri
ás vasodilatációt eredményezhet. A lidokain 
elóbb a májban dealkilálódik, majd hidrolizálódik. 
A metabolitok főleg a vesén keresztül választód
nak ki. 
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e Hatóanyag 
400 mg lidecainium chloratum, 20 ml paraben 

tartalmú steril gél alapanyag ban. 
e Javallat 

Urethra érzéste!enítésre az urológiai eszközös 
beavatkozások során {citoszkópia, katéterezés, ka
téter eltávolítás) ill. postoperatív stranguriás fájdal
mak enyhítésére, valamint fájdalmas ur~tllritis és 
cystitis helyi kezelésére. -
• Ellenjavallat 

Amid típusú helyi érzéstelenítők és alkil-4-
hidroxibenzoát (paraben) iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 

A húgycsónyílás lemosása és dezinficiálása 
után a múanyag fecskendő kupakját el kell távolíta
ni, majd a fecskendőt a húgycsőbe kell helyezni. A 
gélt óvatosan a húgycsőnyílásba kell nyomni addig, 
amíg a beteg húgyesövében enyhe nyomást érez 
(ez kb. a fecskendő tartalmának felénél következik 
be}. 

Azután a húgycsőnyílást ujjal vagy penisfogóval 
pár percig összenyomva kell tartani. 

Szokásos adagok: 
Férfiaknál kezdetben 10 ml gél, majd kb. 1-2 

perc várakozás után további 3-5 ml gél. 
Náknél néhány ml (3-10 ml) gél, amíg a beteg 

érzéstefenséget érez. 
e Mellékhatás 

Esetleges húgycsősérüléseknél fidokain okozta 
központi idegrendszeri tünetek (idegesség, szédü
lés, remegés, görcsök, öntudatvesztés, légzésde
presszio), vérnyomásesés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Ha a húgycsösérüléseknél nemkívánatos szisz
témás fidokain hatások lépnek fel mellékhatásként, 
a megfelelő ellenintézkedéseket meg kell tenni: vér
nyomáseséskor iv. izoprenatin, bradycardia esetén 
iv. atropin, görcsök esetén kis adagú, rövid hatású 
barbiturátok adandók. 

Ha erős vérzés is van, a készítmény alkalmazá
sával várni kell a vérzés megszűnéséig. Csak újra
élesztéshez alkalmas készülék jelenlétében alkal
mazható a készítmény. 
• Megjegyzés: + Or 
• Törzskönyvi szám: K- 1412 

e Hatóanyag 
200 mg lidecainium chioratum (2 ml) ampullán

ként. 
e Javallat 

A myocardialis infarctus akut szakához társuló 



kamrai extrasystolék megelőzése és kezelése, coro
nariasclerosis talajé.n kifejlődó kamrai ritmuszavarok 
(kamrai extrasystole-k és tachycardia) organikus 
szívbetegséghez térsufó kamrai arrhythmié.k. Króni
kus, enyhe és közepes ischaemié.s szívbetegség~k. 
Angina pectoris. 
e Ellenjavallat 

11.-111. fókú AV~block, kifejezett bradycardia, car
diogen shock, lidokaintúlérzékenység, valamint 
fidokainnal kiváltott grand mal rohamok az anamne
sisben, a májműködés súlyos zavara. 
e Adagolás 

A 10%-os inj. kizárólag im. adható! Akut myocar
dialis infarctusban a kórházba szállítás előtt egysze
ri adagja 4 mg/ttkg, általában 200-300 mg (1-1 1/2 
amp.). A kamrai ritmuszavarok további kezelésére 
és megelőzésére szokásos adagja 4 óránként 
100-200 mg (1/2-1 amp.). 
e Mellékhatás 

Központi idegrendszeri tünetek: fejfájás, szédü
lés, álmosság, fülzúgás, nyelv- és szájzsibbadás, 
esetleg nagyobb adagok hatására nyugtalanság, 
euphoria, dezorientáció, convulsio, tremor. 

Enyhébb tünetek a kezelés félbeszakításéra 
megszúnnek, tremor tonusos-clónusos görcsök 
esetén rövid hatású barbiturátok (pl. Venobarbital), 
ill. diazepam adható parenterálisan. 

Cardiovascu/áris tünetek: vérnyomásesés, frek
venciacsökkenés, ingerületvezetési zavarok. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- nyugtatókkal (sedatív hatásukat fokozza); 
- fenitoinnal (iv. fenitoin, a pitvar-kamrai átveze-

tés gátlásátválthatja ki); 
- prokainamiddal (hallucináció, delírium); 
- béta-blackalókkal pl. propranolo!lal (antiarrhyth-

miás hatás fokozódása); 
- neuromusculáris blackalókkal (a neuromuscu

larís blockoló hatás fokozódik); 
- cimetidinnel (a cimetidin gátolja a fidokain me

tabolizmusát, eliminációja lassul, a mellékhatás va
lószínűsége nő). 

e Figyelmeztetés 
Keringési elégtelenségben, hypotoniában, máj

károsodás és korlátozott vesemúködés esetén foko
zott körültekintéssel és kisebb adagban kell alkal
mazni. Fokozza a szérum CPK-szintjét. Szívfrekven
cia-csökkenés esetén iv. 0,5-1 mg atropin, hypo
taníában szükség szerint iv. sympathomimeticum, 
ill. béta-receptor-izgató adható. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3499 
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e Hatóanyag 
20 mg fidocainum chloratum, 0,01 mg epineph

rinum ml-enként. 
e Javallat 

Helyi érzéstelenítés. 
• Ellenjavallat 

Epinefrin (adrenalin)- vagy lidocaintúlérzé
kenység. Glaucoma esetén retrobulbárisan nem al
kalmazható. 
e Adagolás 

Sebészetben: infiltrációs érzéstelenítéshez csak 
kis koncentrációban (0,125-, 0,25-, 0,5%-os oldat) 
alkalmazható. 

Kissebészetben (atheroma, lipoma stb. eltávolí
tására) az adag 0,5%-os oldatból 20-40 ml, a mútét 
fajtája és kiterjedése szerint. 

Nagysebészetben elsősorban a 0,25-0,5%-os 
oldat használható, de csak olyan műtétek esetén, 
amikor a műtéti terület nagysága nem igényli a ma
ximális adag túllépését 

Vezetéses érzéstelenítés: céljára az 1 %-os és a 
2%-os Lidocain-Adrenalin is használható, de cél
szerűbb az adrenalinmentes 2%-os Lidecain inj. ki
sebb {10 ml-ig) mennyiségben. A plexus brachialis 
és sacralis érzéstelenítésére általában 20 ml 1 %-os, 
illetve 1 O ml 2%-os adrenalinmentes oldatot hasz
nálnak. Kéz és lábujj érzéstelenítésére 2-3 ml - ki
zárólag adrenalinmentes - 2%-os Lidocain oldat a 
legalkalmasabb. 

Nőgyógyászat: a caudalis érzéstelenítés egy
szeri adagja 1 O ml a 2%-os oldatbóL 

Fogászat: általában a 2%-os Lidecain-Adrenalin 
oldatból terminális érzéstelenítésre kb. 1 ml, vezeté
ses érzéstelenítésre 1,5-2 ml, sebészeti kezelésre 
3-5 ml. Adrenalin túlérzékenység esetében, illetve 
ha az adrenalin általános hatásai nem kívánatosak, 
továbbá akkor, ha csak rövid érzéstelenítő hatásra 
van szükség, adrenalinmentes lidecain 2%-os oldat 
alkalmazható. 

Az oldat hígításával a toxicitás csökken, ezért
külónósen nagyobb mennyiség alkalmazásakor- a 
hígabb oldat használata indokolt, a hígításra Natr. 
chlorat. isoton. inj. használandó! 

Maximális adagok: 

0,125% 0,25% 0,5% 1% 2% 

Udocain-Adrenalin 
inj. (ml) 400 200 100 50 25 

Ezen adagokat 24 órán belül megismételni nem 
szabad! 

Keringési elégtelenség, hypotonia, májkároso
dás, korlátozott vesemúködés esetén óvatosság 
ajánlatos, általában kisebb adag szükséges. 
e Mellékhatás 

SápaGltságot, izzadást, remegést, convulsiokat 
és helyi reakciókat általában csak nagyobb adagok 
okoznak. Az enyt:Jébb tünetek a kezelés félbeszakí
tására megszúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Cimetidin együttadása növeli a lidecain plasma
koncentrációját. A lidocain potencírozza a succinyl
cholin hatását. 

Óvatosan adható a következő szerekke!: 
- nyugtatók: sedativ hatásukat fokozza; 
- phenytoin: iv. egyidejűleg adva AV-blockot okoz-

hatnak; 
- procainamid: hallucinatio, delirium: 
- P-blockolók: az antiarrhythmiás hatást fokozza, 

a máj keringését csőkkentve a lidocain eliminációját 
ronthatja: 

-neuromuscularis blockolók: utóbbiak hatása fo
kozódhat; 

- digitalis intoxicatióban, ha AV-blockkal jár: an
nak fokát növelheti. 
• Figyelmeztetés 

Convulsio esetén rövid hatású barbiturát (pl. 
Venobarbital), ill. Seduxen adható parenterálisan. 

Hypotensio esetén ív. sympathomimeticum, ill. 
béta-receptorizgató, frekvenciacsökkenéskor iv. 
0,5-1 mg atropin adható. 

Helyi érzéstelenítésre alkalmazva az erekben 
gazdag szövetekben (pl. struma mútétek esetén a 
nyakba) óvatosan kell injiciálni, hogy az intravasalis 
befecskendezés elkerülhető legyen. Nagyobb 
mennyiségben adva ajánlatos egy órával a befecs
kendezés előtt- prophylad:icusan - barbiturátüt ad
ni. Szükség szerint intratracheáfis csövön keresztül 
oxigénbelélegeztetést, szívmegállás esetén azon
nali szívmasszázst kell alkalmazni! 

Eltartás: fénytól védve. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3050 

LIDÖCA.IN 5% kenőcs''(2.0:\g) .. 
A±C'~óci~?bO~kB·o-1~;; 

• Hatóanyag 
1 g fidocainum (20 g) lemosható kenőcsben. 

il Javallat 
A károsadott bőrfelszín, a nyálkahártya érzéste

lenítése. Viszketés különbözó fajtái: a külöböző test
tájak allergiás (csalánkiütés, prurigo stb), ill. irritatív 
(rovarcsípés, foglalkozási, háztartási stb.) eredetű 
börgyuiladás. 

Fájdalmas bór- és nyálkahártya-e/változások: 
enyhe fokú égési sérülés, felületes sebzés, bőrrepe-
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dés, horzsolás, emlőbimbó berepedése, postepi
ziotomiás és aranyér okozta fájdalom, fissura, ill. fis
tula ani, Herpes zoster, röntgenbesugárzás okozta 
károsodás. 

Fogászat: protézis felhelyezése során jelentkező 
fájdalom, fogínykezelés, injekció helyének érzéste
lenítése. 

Múszeres beavatkozás: endotrachealis tubus, 
rectoscop stb. bevezetése során. · 
e Ellenjavallat 

Lidocaintúlérzékenység. 
e Adagolás 

A bór, ill. a nyálkahártya kezelésekor a felszínt 
kenőcsős géz!appal, ill. kenőccsel fedni. Rectos
copos vizsgálat előtt mind a nyálkahártyát mind a 
múszert, endotracheális beavatkozás előtt a tubus 
bevezetésre kerülő részét kell bekenni. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Allergiás bőrgyulladás fellépése esetén haszná
latát abba kell hagyni. 

A kenőcs inkompatibilis paraffinnal, vazelinnel, 
cseranyaggal, nehézfémekkel, jóddal, jódidokkal, 
kátrányokkal, fenol jellegű vegyületekkeL 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3370 

e Hatóanyag 
3,80 g lidocainum, hajtógázt tartalmazó {65 g) 

adagolószelepes palackonként Egyszeri expozíció
val 4,8 mg hatóanyag távozik. 
e Javallat 

A nyálkahártya érzéstelenítése. 
Fogászat, szájsebészet. A beszúrási pont érzés

telenitése localanaestesia előtt, felületes tályogok 
megnyitása, mozgó tejfogak, csontszilánkok eltávo
lítása, koronák, hidak felillesztése előtt. Gingivitis, 
stomatítis, parodontopathiák kezelésében. Fogkő

eltávolítása előtt, lenyomat készítésekor (csak akkor, 
ha a_ lenyornati anyag elasztikus aspiratio veszélye 
miatt gipszlenyomat készítésekor e!lenjavallt). 

Röntgenfelvételek előtt a hányinger és a garat
reflex kiküszöbölése. 

Gyermekkorban frenulectomia, nyálmirigycysták 
megnyitása, nyálkahártyán levő felületes jóindulatú 
tumorok eltávolítása. 

Fül-orr-gégészet. Orrvérzések kezelésekor az 
elektrocauteres coagulatio elvégzése, orrsövény-
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mútétek, orrpolip eltávolítása előtt A garatreflex ki
kapcsolása és az injekciós tű helyének érzéstelení
tése tonsillectomia előtt. Kiegészítő érzéstelenftés 
céljából peritonsilláris tályog megnyitása. továbbá 
arcüreg punctio, arcüregöblítés előtt. 

Endoscopos és múszeres vizsgálat. Különbözó 
szandák orron vagy szájon át való levezetése előtt 
(duodenális szondázás és frakcionált próbareggeli 
előtt), valamint rectoscopiában, intratracheális nar
cosisban, tracheotomia végzése után, ill. kanülese
re esetén. 

Szülészet, nőgyógyászat. A gát érzésteleníté
se, episiotomia végzése és ellátása. Hüvelyben ill. 
portio uterin végzett kismútétes beavatkozások, 
incisio, hymenruptura, fonalgennyesedés ellátása, 
varrat eltávolítása során a beszúrási pont érzéste
lenítése. 

Bőrgyógyászat. A bőrfelszínen elhelyezkedő 

verruca eltávolítása, pruritus, valamint a férfi és női 
külsó nemi szerveken végzett kisebb beavatkozás
kor a beszúrási pont érzéstelenítése. 

Ideggyógyászat Ejaculatio praecox lokális ke
zelése. 
• Ellenjavallat 

Lidocaintúlérzékenység. 
• Adagolás 

A felület nagyságának és az indikációs terület
nek megfelelóen adagja széles határok között vál
toztatható. Megfelelő hatást felnőtteknek átlagosan 
1-3 expozíció biztosítja, csupán a szülészetben in
dokolt 15-20 vagy ennél is több spray-adag, legfel
jebb azonban 40 expozíció. 

Gyermekeknek: 2 éves kortól az adagok fogá
szatban és szájsebészetben, orr-fül-gé_gészetben, 
bórgyógyászatban 1, esetleg 2 expozíció. 
• MeHékhatás 

A befúvás pillanatában enyhe csípős érzés ta
pasztalható, ez azonban az anaestesia beálltával 
{néhány másodperc múlva) elmúlik. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
a Figyelmeztetés 

A légutakba ne kerüljön (aspiratio veszélye)! 
A garatba való használata elővigyázatosságat 

igényel. (2 éves kor alatti gyermekeken legfeljebb 
.vattagombóc átitatásával, ecsetelésszerűen hasz
nálható.) 

Eltartás: hűvös helyen. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3449 
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Félszintetikus aminoglikozid antibiotikum. 
• Hatóanyag 

500 mg amikacinum {2 ml) ampullánként 
szulfátsó formájában. 
e Javallat 

Gram-negatív kórokozók - beleértve Pseudo
monas és Staphylococcus törzsek- által okozott sú
lyos fertőzések, valamint vegyes fertőzések és 
superinfectiok. 
• Ellenjavallat 

Egyéni túlérzékenység, súlyos veseelégtelen
ség. Terhesség. 
• Adagolás 

lm. 7-10 napig, iv. {lassan!) 3-7 napon át, ill. iv. 
infúzióban legalább 1 órán át izotóniás sóoldattal 
vagy izotóniás glukózoldattal hígítv·a. 

Fe!n6ttek és gyermekek .szokásos adagja napi 
15 mg!ttkg, 2 egyenlő részletben. Súlyos esetben 
vagy Pseudomonas-fertózésben napi 15 mg/ttkg, 
három egyenlő részletben. Felnőtteknek napi 1 ,5 g
nál több és 1 O napon túl nem adható. 

Újszülöttek és koraszütöttek kezdő adagja 1 o 
mg/ttkg, majd napi 15 mg/ttkg, két egyenlő részlet
ben, különös óvatossággal. 
• Mellékhatás 

Nephrotoxikus hatások: albuminuria, haema
turia, cylindruria, asotaemia, oliguria. 

Ototoxikus hatások: fülzúgás, vertigo, 
vestibuláris lézió, reverzibilis és irreverzibilis süket
ség. Bőrkiütés, láz, fejfájás, paraesthesia, eosino
philia, anaemia, hányinger, hányás, tenziócsök
kenés. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendő: 
- anaesteticumokkal és izomrelaxánsokkal {lég

zésbénulás veszélye), 
-gyors hatású diureticumokkal és egyéboto-és 

nephrotoxikus antibioticumokkal {az ototoxicitás fo
kozódhat). 
• Figyelmeztetés 

A veseműködés zavara esetén a súlyos atc
toxikus reakciók és a tartós halláskárosodás kocká
zata lényegesen nagyobb. Ilyenkor a kezelés kez
detén audiogram készítése {ezt később többször 
ismételni kell) szükséges. A szérumkreatínin-szint 
gyakori ellenőrzése és a betegek hidrálása szüksé
ges. Sor kerülhet az adag csökkentésére és/vagy a 
két injiciálás közti időtartam növelésére. {A két be
adás közti optimális - órákban kifejezett - idókü
lönbség a szérumkreatinin-koncentráció számérté
kének 9-szeres szorzatával egyenlő.) A kezelést 
abba kell hagyni, ha a beteg fülzúgást vagy hallás-

csökkenés! észlel, vagy ha az ismételt audio
gramok percepció csökkenés! jeleznek a nagy frek
venciákban. 

A szakésos adagokra 24-48 órán belül az érzé
keny kórokozók okozta fertözéses állapotnak javul
nia kell, ellenkező esetben a kezelés folytatása mér
legelendó.Tilos más antibioticummal vagy antibak
teriális szerrel egy fecskendőben vagy infúziós pa
lackban összekevern!. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1188 

Li<:JRESÁL1omgt~IJJeft~·(5ox)··. 
LIORÉSAL25''01'g!abletta (50l<)' 

CIBA ATC kód: _M03B_X01 

A baklofen spinális-támadáspontú izomgörcsot
dó. ·csökkenti a manasynaptikus és polysynaptikus 
reflexátvitelt, valószínűleg a GABA8 receptorok in
gerlése útján, ami viszont gátolja az izgató hatású 
glutamát és aszpartát aminosavak felszabadulását. 
Nem befolyásolja a neuromuscularis transzmissziót. 
A fájdalomérzet átvitelét gátló hatású vegyület. 

Javítja a beteg moti!itását, elősegíti az önálló 
életvítelt, és megkönnyíti az aktív és passzív fizikote
rápiát 

Gyorsan és teljesen felszívódik a gyomor-bél
csatornábóL 10, 20 és 30 mg baklofen egyszeri orá
lis adagjait követően a plazma-csúcskoncentrációk 
átlagos értéke a beadást követő 0,5-1 ,5 órában 
180,340, illetve 650 ng/ml. 

Az adag nagyságával arányosan növekvő szé
rumkoncentrációs görbék (AUCs) alatti területek 
1140, 2350, illetve 3350 ng x h/ml értékűek. 

A baklofen disztribuciós volumene 0,7 1/kg. A 
hatóanyag koncentrációja a cerebrospinalis folya
dékban mintegy 8,5-szer alacsonyabb, mint a plaz
mában. 

Plazmafelezési ideje kb. 3-4 óra. Szérumfehér
je-kötődési aránya kb. 30%. 72 órán belül a bevitt 
adag 75%-a választódik ki a veséken keresztül; e 
mennyiség kb. 5%-a metabolit. a széklettel távozik . 
A fő metabolit a béta-/p-klorofenil/-gamma-hidroxi
vajsav, farmakológiailag inaktív. 
e Hatóanyag 

10 mg, il!. 25 mg baclofenum tablettánként. 
8 Javallat 

A vázizmok merevsége sclerosis multiplexben. 
Fertőzéses, degeneratív, traumás, neoplasiás vagy 
ismeretlen eredetű gerincveló-betegségekben elő
forduló, izommerevséggel járó állapotok, pl. 
spastikus gerincbénulás, amyotroph lateralsclero
sis, syringomyelia, myelítis transversa, traumás 
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paraplegia vagy paraparesis, valamint a gerincvelő 
compressíoja; cerebralis eredetű izommerevség, 
különösen ha gyermekkori központi bénulás követ
kezménye. 

Kevésbé javallott az intolerancia valószínűsége 
miatt cerebrovascularis esemény, illetve degenera
tív vagy daganatos agyi megbetegedés következté
ben fellépő izomgörcsök esetében, de az._ajkalma
zás óvatos adagolással megk!sérelh8tő. · 
e Ellenjavallat 

Baklofen iránti túlérzékenység. Különleges elővi
gyázat szükséges ulcus ventrculi, ulcus duodeni (az 
anamnesisben is), cerebrovascularis megbetege
dések, légzőszervi, máj- vagy veseelégtelenség, 
epilepsia, Parkinson-kór esetén. Terhességre és 
szoptatásra vonatkozóan lásd Figyelmeztetés. 
e Adagolás 

A kezelést alacsony, fokozatosan növekvő dózi
sokkal kell kezdeni. Az optimális napi adagokat min
den esetben egyénileg kel! megál!apítani olymódon, 
hogy az izomrángás, a flexorak és extensorak gör
cse, illetve merevsége a lehető legnagyobb mérték
ben csökkenjen, ugyanakkor az aktív mozgásokhoz 
szükséges izomtárJUS megmaradjon és a lehető leg
kevesebb mellékhatás jelentkezzen. A kezelés hirte
len megszakitását kerülni kell. 

A Líoresal napi adagját - felnőttek legalább 3, 
gyermekek 4 részletben- étkezés közben, kevés fo
lyadékkal vegyék be. 

Felnőttek kezelését általában napi háromszor 5 
mg dózissal célszerű kezden í, amit- óvatos dózis
titrálással - három naponként napi háromszor 5 mg
mal kell növeini a szükséges adag eléréséig. 

A gyógyszerre érzékenyen reagáló betegek kez
dó napi dózisa 5 vagy 10 mg, és ezt még óvatosab
ban szabad növelni. Az optimális adag általában 
napi 30-75 mg, bár bentfekvő betegeknek szükség 
szerint napi 100-120 mg is adható. 

Veseelégtelenségben szenvedó betegeknek, il
letve hosszantartó haemodialysis esetén.különösen 
alacsony adag, kb. napi 5 mg adandó. 

Mivel a mellékhatások előfordulásának valószí
nűsége idős betegekben, illetve cerebralis eredetű 
görcsös állapotban nagyobb, az adagot ilyenkor 
rendkívül gondosan kell megállapitani és a beteget 
gondos megfigyelés alatt kell tartani. 

Gyermekek napi adagja 0,75-2 mg/ttkg. 10 
éven felüli gyermekek napi adagja elérheti a 2,5 
mg/ttkg-ot. 

A,kezelés általában napi négyszeri 2,5 mg dó
zissal kezdhető. 

Ezt az adagot óvatosan (dózis-titrálással), há
rom naponként kell emelni a gyermek egyéni szük
ségletének megfelelő szintig. 

Fenntattó kezelésesetén az ajánlott napi adag 
12 hónapos kort612 éves korig: 10-20 mg. 
2-10 éves kor között: 30-60 mg {maximum 

70 mg), 



e Mellékhatás 
Főként a kezelés kezdetén léphetnek fel, az 

adagok gyors emelésekor, nagy adagok alkalmazá
sakor, illetve idös betegeken. Altalában átmeneti jel
legűek és a dózis mérséklésével csökkenthetók, il
letve megszüntethetók; ritkán súlyosak annyira, 
hogy a kezelés megszakitását indoko!nák. 

Súlyos"abb mellékhatások jelentkezhetnek, ha 
az anamnesisben psychiatriai betegség vagy agyi 
keringési zavar szerepelt, il!etve idös betegek ese
tében. 

K6zponti idegrendszer: napközbeni sedativ ha
tás, szédülés, hányinger, különösen a kezelés kez
detén. 

Esetenként szájszárazság, légzésdepresszio, 
szédelgés, fáradtság, kimerültségérzés, mentalis 
zavartság, hányinger, hányás, fejfájás és álmatlan
ság. 

Az alábbi neurologiai és/vagy psychiatriai tüne
tek esetenként vagy ritkán: euphoria, depresszio, 
paraesthesia, myalgia, izomgyengeség, ataxia, 
tremor, nystagmus, accomodatios zavar, ha!lucina
tio, rémálom. Ezen tünetek és a kezelt betegség kö
zött igen gyakran nehéz különbséget tenni. 

A görcsküszöb csökkenése, illetve görcsroha
mok esetenként előfordulhatnak, kOlönösen epilep
siás betegeken. 

Gastrointestinalis rendszer: enyhe gastrointesti
nalis zavarok (constipatio, diarrhoea). 

Cardiovascularis rendszer: esetenként hypoten
sio, csökkent cardiovascularis funkciók. 

Uragenita/is rendszer: esetenként, vagy ritkán 
dysuria, gyakori vizelési inger, enuresis. Ezen tüne
tek és a kezelt betegség között igen gyakran nehéz 
különbséget tenni. 

Külónb6zó melfékhatások: ritkán !átászavar, íz
érzés-zavar, hyperhydrosis, kipirulás, rendellenes 
májfunkciók. Néhány-esetben az izommerevség fo
kozódását figyelték meg, a gyógyszerreadott para
dox reakcióként 

Az izomhypotonia nemkívánatos foka (ami meg
nehezíti a betegek járóképességét, ill. önálló életvi
telét} előfordulhat, de az adagolás átrendezésével 
csökkenthető (pl. a nappali adag csökkentésével, 
és az esti adag esetleges növelésével). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A központi idegrendszerre ható más gyógysze
rekkel való együttadáskor, illetve alkohol hatására 
fokozott sedativ hatás jelentkezhet 

Triciklikus antidepresszánsok egyidejú alkalma
zása fokozhatja a Lioresal hatását, erőteljes izomhy
potoniát idéz elő. 

Vérnyomáscsökkentökkel történő egyOttadása 
nagy valószínűséggel túlzott vérnyomáscsökkenést 
okoz, ezt figyelembe kell venni. 

Parkinson-kóros betegekben Lioresal, valamint 
levodopa és karbidapa együttes adásakor mentalis 
zavartságot, hallucinatiot és agitaltságot észleltek. 

758 

e Figyelmeztetés 
A nemcsak izommerevségben, hanem psy

chotikus zavarban, schizophreniában, confus álla
potban is szenvedó betegek esetében a Lioresal
kezelést"nagy óvatossággal, szigorú orvosi ellenőr
zés mellett kell végezni, mivel a gyógyszer az ilyen 
állapotok kiújulását, rosszabbodását okozhatja. 
Epi!epsiában szenvedó spastikus betegeknek a 
Uoresal megfelelő ellenőrzés mellett adható, a szOk
séges anticonvulsiv terápia fenntartása mellett. 

A Lioresal kezelést óvatosan kell alkalmazni 
olyan betegek esetében, akiknek gyomor-nyombél
fekélye van, vagy anamnesisében szerepe!, vala
mint cerebrovascularis betegségben, légzési-máj-, 
illetve veseelégtelenségben szenvedók esetében. 

Mivel Lioresal kezelés hatására az anamnesis
ben szerepló hypertoniás sphincter esetén vizele
tretentio alakulhat ki, ilyen esetben a kezelést nagy 
óvatossággal kell végezni. 

A Lioresal-kezelés hirtelen megvonásak:or, kOlö
nösen hosszútávú alkalmazást követően, szoron
gást és zavart állapotot hallucinatiot, psychotikus, 
maniás, illetve paranoid áll<;>potot, convulsiót (status 
epilepticus), tachycardiát figyeltek meg, és -
rebound jelenségként- az izommerevség átmeneti 
súlyosbadását észlelték. A súlyos mellékhatások 
eseteit kivéve a kezelést fokozatosan kell abba
hagyni, az adag ugyancsak fokozatos csökkentésé
vel (1-2 héten át). 

Májbetegek, illetve diabetes mellitusban szen
vedó betegek esetében ritkán a szérum GOT-, alká
likus foszfatáz- és glukóz-szintjének emelkedését fi
gyelték meg, ezért időszakos laboratóriumi vizsgá
latokkal állapotukat fokozottan kell ellenőrizni. 

Terhesség alatt, kOlönösen az első három hó
napban nem javallt, hacsak a kezelés - az 
elöny/kockázat mérlegelése alapján - nem életbe
vágóan fontos. 

Szoptatás időszakában kerülendó, mivel átmegy 
az anyatejbe, bár olyan kis mennyiségben, ami vár
hatóan nem okoz mellékhatásokat a csecsemőben. 

E gyógyszer a koncentrálóképességet csök
kentheti. Ezért az orvos egyedileg határozza meg a 
közlekedésben való részvételre, a baleseti ve
széllyel járó munka végzésére vonatkozó korláto
zást vagy tilalmat. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt sze
szesitalt fogyasztani tilos! 

Túladagolás tünetei: CNS-depresszió, mint ál
mosság, tudatzavar, légzésdepresszió, coma. Elő
fordulhat még zavartság, hallucinatio, agitáltság, 
accomodatiós zavarok, a pupillareflex hiánya, gene
ralizált izomhypotonia, myoclonia, hyporeflexia vagy 
areflexia, convulsiók, periferiás vasodilatatio, 
hypotensio, bradycardia, hypothermia, hányinger, 
hányás, hasmenés, hypersalivatio, emelkedett LOH, 
SGOT- és AP értékek. 

A központi idegrendszerre ható anyagok vagy 

gyógyszerek {pl. alkohol, diazepam, triciklikus anti
depresszánsok) egyidejű alkalmazásakor az állapot 
rosszabbodása fordulhat elő. 

A túladagolás kezelése: specifikus antidoturna 
nincs. 

A gyógyszer eltávolítása a gyomor-bé! csatorná-_ 
ból (hánytatás, gyomormosás, a comás állapotban 
lévő beteget a gyomormosás előtt intubálni kell), ak
tív szén alkalmazása; szükség eselén laxativ sóol
dat: légzésdepresszióban mesterséges lélegezte
tés, illetve a cardiovascularis funkciók fenntartására 
tett intézkedések szükségesek. 

Mivel a gyógyszer főként a vesén keresztül kerül 
kiválasztásra, bóséges folyadékmennyiséget kell 
adni, esetleg diureticumokkal együtt. Convulsio ese
tén diazepam iv. óvatos adása javasolt. 

Eltartás: hótól és nedvességtól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 842 {10 mg tabletta) 

K- 843 {25 mg tabletta) 

LIO.· THIS illfúzi6(1 f>".·.·.··.r····a··.m··.•.·.plll·l····a·····)···········, .. : .. •.·· .. •.··.• .. ;··.·.··· HUMANi •.•. • .·.• · .••• T . ATC kód:•B058"803 .. 

Az infúzió hatóanyaga - a trometamolum /tris
(hidroximetil)-amlnometán, rövidítve TRIS, vagy 
THAM/- aminoalkohol. Önmagában nem puffer, de 
parenterális bevitele után a szervezet pufferrend
szerévé válik. 

Mint gyenge bázis proton (H+) acceptorként mü
ködik és a szervezet sav-bázis egyensúlyának sa
vas irányú eltolódásait korrigálja. 

A 0,3 molos oldatának ozmózis nyomása azonos 
a plazmáéval (isoosmoticus), pH-ja testhőmérsékle
ten 10,3-10,9 között van. 

Ha az extracelluláris tér pH-ja a LIOTRIS beadá
sa után 7,4-re áll be, a molekulák kb. 70%-a disszo
ciált alakban (pozitív töltésű ion), 30%-a nem 
disszociált formában van jelen. A nem disszociált 
molekulák diffúzió útján az intracelluláris térbe jutva, 
a sejten belüli acidózist is korrigálják. 

A disszociált molekulák vesetubulusokból alig 
reszorbeálódnak, így a fellépö ozmotikus diurézis 
következtében a vizelettel kiürülnek. A LIOTRIS be
adását követő első órában a bevitt mennyiség kb. 
20%-a, 24 óra alatt kb. 60%-a, 72 óra alatt kb. 80%
a kiűrűl. 3 nap alatt a beadott LIOTRIS mennyiség 
teljesen kiürül. Alkalmazása során megfigyelések 
utalnak arra is, hogy javítja a tüdő vérátáramlását és 
növeli a vér oxigén telítettségét. 

Az infúzió a hatóanyagnak a mellékelt aqua des
tillata pro injectione oldószerben tortenö feloldása 
után 0,3 mólos izotóniás steril, pyrogenmentes vizes 
oldal. 
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e Hatóanyag 
36,3 g trometasolum literenként, krioszikkátum 

formájában. 
Oldószer: 100 ml, ill. 400 ml aqua dest. pro in j. 

• Javallat 
Felnőtteknek 

- resuscitatiót, traumát, shockot, égést, pancre
atitist, peritonitist, eclampsiát, áramíi_tést,_""diabetest, 
stb. kisérő metabolikus acidosisban; · 

- akut respiratorikus acidosisban az adequat 
beavatkozások (mesterséges lélegeztetés stb.) ki
egészítőjeként; 

- extracorporális keringés módszerével végzett 
sebészeli beavatkozásoknál a haemodilutios per
fusiós folyadék alkotórészeként; 

- intracraniális nyomásfokozódás következtében 
kialakuló localis acidosisban. 
e Ellenjavallat 

- alkalosis (respiratoricus és metabolicus); 
- krónikus respiratoricus acidosis; 
- veseelégtelenség (oligo-anuria); 
- csökkent vesemúködéssel párosuló hyper-

kalaemia; 
- terhesség (csak az életet közvetlenül veszé

lyeztető állapotban alkalmazható, tekintettel arra, 
hogy az esetleges magzati károsadásra vonatkozó
an nincs elegendő tapasztalat); 

-csecsemő- és gyermekkorban nem alkalmaz
ható! 
e Adagolás 

Kizárólag nagyvénába adható, lassú intravénás 
infúzióban. A kisebb palack (100 ml-es) 3,63 g ha
tóanyagtartalmát 100 ml injekcióhoz való desztillált 
vízben feloldva, illetve a nagyobb palack (500 ml
es) 14,52 g hatóanyagtartalmát 400 ml injekcióhoz 
való desztillált vízben feloldva kell alkalmazni. 

Az adagok a Siggaard-Andersen managram 
alapján számíthaták ki: 

Liotris infúzió ml = negatív bázis túlsúly (absz. 
érték) x ttkg 

Negatív bázis túlsúly = Base excess (BE) 
Például: 70 kg testsúlyú betegnél, ahol BE = -8 

LIOTRIS infúzió ml = 8 x 70 = 560 tehát az acidosis 
korrekciójához 560 ml Liotris infúzió bevitelére van 
szűkség. 

Nem különösen súlyos acidosis korrekciójához
klinikai tapasztalatok sze ri nt- a szokásos adag álta
lában 8--8,5 ml 0,3 mólos.Liotris infúziós oldat/ttkg. 

Az acidózis - klinikai tapasztalatok alapján -
számos esetben kisebb adagokkal is rendezhető, 
ezért, kezdeti adagként célszerű a számított 
mennyiség felét alkalmazni és a további adagokat a 
savbázis egyensúly alakulásaszerint megállapítani. 

A napi maximális adag legfeljebb 2000 mllehet, 
az infundálás sebessége ne haladja meg az órán
kénti 250 ml-t, kivételes esetektól eltekintve (resus
citatio, shock stb.) 
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• Mellékhatás 
Súlyos szövetkárosodás kisvénába történő ada

golás, vagy extravasatic esetén. 
Nagyobb adagok ilL gyors adagolási sebesség 

esetén !égzésdepressziót okozhat! 
e Figyelmeztetés 

Az infúzió csak a vér sav-bázis státuszának is
merete, ill. folyamatos ellenőrzésemellett adható (az 
életet közvetfenOl veszélyeztető állapotok kivételé
ve! pl. resuscitatio, shock stb.) 

A Uotris infúzió pH-ja magas (10,3-10,9), ezért 
kizárólag nagyvénába és lassan adható, legfeljebb 
250 ml/óra sebességgel. 

Az esetleges légzésdepressziót okozó hatása 
miatt a mesterséges lélegeztetés eszközeit készen
létbe kell helyezni. 

Bár a Uotris infúzió beadása nem okoz lényege
sebb eltolódásokat az extra-, intracelluláris-tér elek
trolit értékeiben, azok esetleges korrekciója- foko
zott diurézis!! - indokolt, Igy alkalmazásakor a 
szerum-inogram ellenőrzése szükséges. 

A Uotris infúzió adását átmeneti hypoglikaemia 
kísérheti, ezért célszerű egyidejűleg szénhidrát tar
talmú infúzió alkalmazása, valamint a vércukorszint 
ellenőrzése. 

Csökkent veseműködésú betegeknél hyper
kalaemia és a TRIS kiürülésének kifejezett lelassulá
sa következhet be. 

Az infúziós oldatot más gyógyszerrel elegyíteni 
tilos! 

Kizárólag tiszta oldat használható! 
A liofilezett készítményt feloldása után 2 órán 

belül fel kell használni, azt félretenni és később fel
használni tilos! A két órán belül fel nem használt ol
dat kiöntendől 

Eltartás. Hűvös helyen tartandó! 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3761 

RICHTER 

A fenofibrát csökkenti az LDH- és a VLDL
koleszterin, ill. triglicerid szintet, valamint növeli a 
HDL-koleszterin szintet. A kezelés alatt emelkedik 
az apolipoprotein- A/apofipoprotein- B arány és 
csökken a koleszterin extravascularis lerakódása. 
A fenofibrát fokozza a húgysavúrítést. 

A plazma eliminációs idő kb. 20 óra. A ható
anyag 70%-a fenofibrinsav formájában választódik 
ki a vizelettel 24 óra alatt. 

A fenofibrát erősen kötődik a plazmafehérjék
hez. 
• Hatóanyag 

100 mg fenofibratum kapszulánként. 
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e Javallat 
Felnőttkori 11-a, llb-, Hl-, IV- és V tfpusú hyper

lipoproteinaemiák, melyek diétával, életmódváltoz
tatással nem befolyásolhatók eredményesen. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, súlyos máj- és 
veseelégtelenség (kreatinin-clearance kevesebb, 
mint 20 ml/min), epekő és az epehólyag egyéb 
megbetegedései, primer biliaris cirrhosis, gyermek
kor, terhesség és szoptatás. 
• Adagolás 

Feln6tteknek naponta 3 kapszula reggel 2 kap
szula, este 1 kapszula étkezéskor. 
e Mellékhatás 

Ritkán gyomor-bélpanaszok, allergiás bőrtüne
tek, fejfájás, fáradtság, szédülés. Igen ritkán izom
fájdalmak, hajhul!ás, impotencia, enyhe- szérum 
kreatinin-, CPK-, karbamid-, SGOT-, SGPT-szint 
emelkedése és leukocyta szám csökkenés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- orális anticoagulánsokkal, kumarin vagy 

indandion származékokkal (fokozódhat a véralva
dásgátló hatás, ezért a prothrombin idő rendszere
sen ellenőrizendő és szükség esetén az anticoagu
láns adagját csökkenteni kell)~ 

- lovastatinnal és egyéb HMG-CoA-reduktáz 
gátlókkal (rhabdomyolysis, myoglobinuria, CPK 
szint emelkedés, akut veseelégtelenség veszélye); 

- orális antidiabeticumokkal (hatásuk fokozód
hat, adagjuk módosítása válhat szükségessé); 

- MAO-bénítókka!, perhexilin-maleáttal és egyéb 
hepatotoxikus hatású gyógyszerekkeL 
e Figyelmeztetés 

A kezelés során megfelelő diéta szúkséges. Ha 
a kezelés első 3 hónapja alatt a szérum lipidszint 
csökkenés nem kielégitő, akkor a fenofibrát terápiát 
abba kell hagyni. A kezelés alatt a szérum transza
minéz szint rendszeres (3 havonkénti) ellenőrzése 
ajánlott. 

Ha az SGPT szint nagyobb, mint 100 mE a keze
lést abba kell hagyni. 

Túladagolás esetén megfelelő antidotum hiá
nyában gyomormosás és szupportív terápia java
solt. A fenofibrát nem dializálható. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3683 

A fenofibrát csökkenti az LDL- és a VLDL
koleszterin, ilL triglicerid szintet, valamint növeli a 
HDL-koleszterin szintet. A kezelés alatt emelkedik 
az apolipoprotein- A/apolipoprotein- B arány és 
csökken a koleszterin extravascularis lerakódása. A 
fenofibrát fokozza a húgysavűrítést. 

A kapszula mikronizált hatóanyagat tartalmaz, 
mely igen nagymértékben szívódik fel, ezért napi 1 
kapszula bevétele olyan állandó (kb. 15 J.tg/ml) 
fenofibrát plazmaszintet biztosít, amit napi 3-szar 
100 mg nem mikronizált fenofibrát alkalmazása hoz
na létre. A plazma eliminációs idő kb. 20 óra. A ha
tóanyag 70%-a tenofibrinsav formájában választó
dik ki a vizelettel 24 óra alatt. A fenofibrát erősen kö
tódik a plazmafehérjékhez. 
• Hatóanyag 

200 mg fenofibratum microcrystallicum kapszu
lánként. 
e Javallat 

Felnőttkori !la, Hb-, lll-, IV- és V tipusú hyper
lipoproteinaemiák, melyek diétával, életmódváltoz
tatással nem befolyásolhatók eredményesen. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, súlyos máj- és 
veseelégtelenség (kreatinin-clearance 20 ml/min), 
epekő és az epehólyag egyéb megbetegedései, 
primer biliaris cirrhosis, gyermekkor, terhesség és 
szoptatás. 
e· Adagolás 

Fe/nótteknek naponta 1 kapszula étkezéskor. 
e Mellékhatás 

Ritkán gyomor-bélpanaszok, allergiás bőrtüne
tek, fejfájás, fáradtság, szédülés. Igen ritkán izom
fájdalmak, hajhullás, impotencia, enyhe szérum 
kreatinin-, CPK-, karbamid-, SGOT-, SGPT-szint 
emelkedés és leukocyta szám csökkenés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- orális anticoagulánsokkal, kumarin vagy 

indandion származékokkal (fokozódhat a véralva
dásgátló hatás, ezért a prothrombin idő rendszere
sen ellenőrizendő és szükség esetén az anticoagu
láns adagját csökkenteni kell); 

- lovastatinnal és egyéb HMG-CoA-reduktáz 
gátlókkal (rhabdomyolysis, myoglobinuria, CPK 
szint emelkedés, akut veseelégtelenség veszélye); 

- orális antidiabeticumokkal (hatásuk fokozód
hat. adagjuk módosítása válhat szűkségessé); 

- MAO-bénltókkal, perhexilin-maleáttal és egyéb 
hepatotoxikus hatású gyógyszerekkeL 
e Figyelmeztetés 

A kezelés során megfelelő diéta szűkséges. Ha 
a kezelés első 3 hónapja alatt a szérum lipidszint 
csökkenés nem kielégitő, akkor a fenofibrát terápiát 
abba kell hagyni. 

A kezelés alatt a szérum transzamináz szint 
rendszeres (3 havonkénti) ellenőrzése ajánlott. Ha 
az SGPT szint 100 mE a kezelést abba kell hagyni. 

Túladagolás esetén megfelelő antidotum hiá
nyában gyomormosás és szupportiv terápia java
solt. A fenofibrát nem dializálható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, nedvességtól 
védvé. 
• Megjegyzés: + v 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3888 
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e Hatóanyag 
Jódos oleum papaveris zsírsavetilés;,?:tere (jód

tartalom 480 mg/ml} (Sűrűség /15 OC/: 1,28 g/ml. 
Viszkozitás /15 °C/: 65 mPa.s, /37°C/: 25 mPa.s.) 
e Javallat 

A nyirokerek és a nyirokcsomók (lymphan
gioadenographia), valamint sipolyok (fistulographia) 
ábrázolása. 
• Ellenjavallat 

Jódérzékenység. Lázzal járó friss tuberculosis. 
Hyperthyreosis. Általános megbetegedések súlyos 
formáL Szulfitérzékenységgel járó asthma 
bronchiale. 
e Adagolás 

Intravénásan és intraarteriálisan nem alkalmaz
ható! 

1. Lymphangioadenographia 
A perifériás nyirokérhe adott Li piodal Ultra-Fluid 

olajos injekció lehetövé teszi a nyirokrendszer ábrá
zolását, egészen a ductus thoracicusig. A közvetfe
nOl a bőr alatt elhelyezkedő kis nyirokerek 0,5-1 ml 
Patentbrau V injekció subcutan adásával festheták 
meg. Ezt az injekciót általában a lábháton ill. a ké
zen az 1. és 4. interdigitalis redőbe kell beadni. A 
megfestett nyirokereket ki kell preparálni, finom 
kanOHel megpungálni és múanyagkatéterrel össze
kötni. 

A Lipiodol Ultra-Fluid olajos injekciót a betegnek 
háton fekvő testhelyzetben kell befecskendezni. A 
lassú befecskendezéshez automata injektor alkal
mazása célszerű. A beadás sebessége a nyirokér 
funkcionális állapotától függően 3,8-9,6 ml/óra le
gyen. 

A kontrasztanyag beáramlását röntgen alatt el
lenőrizni kell. 

Az infúziót akkor kell befejezni, amikor a kont
rasztanyag az V. !umbalis csigolya magasságát el
éri. 

Felnőtteknek az inguinalis, iliacalis és paraaor
talis nyirokcsomók ábrázolásához végtagonként ál
talában legfeljebb 5-8 ml Lipiodol Ultra-Fluid olajos 
injekció szükséges. 

A nyirokcsomók jelentás megnagyobbodása 
esetén a lábakba adott mennyiség 10ml-ig növel
hető. A zsírembólia veszélye miatt a 20 ml összdózis 
nem léphető túl. 

Az axillaris nyirokcsomók ábrázolására, kézhá
ton beadva elegendő 3-6 ml. 

Az ágyéki, medencei és paraaortalis nyirokcso
mók láncolatának állapotát közvetlenül a kontraszt
anyag beadása után, több óra, majd 1-2 nap múlva 
a több síkban készített felvételekkel lehet megítélni. 



2. Fistulographia 
A sipoty-járatok ábrázolására a szokásos módon 

alkalmazható. A beadandó mennyiséget a fisztula 
feltételezett nagysága határozza meg. 
• -Mellékhatás 

!gen ritkán otajembotia, microembotia (klinik8.i 
tünetek megjelenésével vagy anélkül), amely jelle
gében és ·kiterjedésében valamely szerv embo
liájára emlékeztethet. 

Ritkán allergiához hasonló tünetek amelyek a 
Patentblau V subcutan befecskendezése után lép
nek fel. Az anaphylaxiás shockreakció első jeleinek 
megjelenésekor az alábbi beavatkozást kell elvé
gezni: oxigénbelélegeztetés, volumenpótlás (pl. 
500---1000 ml plazmaexpander gyors infundálása), 
és kortikoszteroid (pl. dexametazon vagy melilpred
nizolon) iv. adása. Egyes esetekben, különösen az 
asthma bronchialés betegeken, a nátriumszulfit tar
talom miatt túlérzékenységi reakciók jelentkezhet
nek, amelyek hányásban, hasmenésben, nehézlég
zésben, akut asztmás rohamban, esetleg tudatza
varban vagy shock megjelenésében nyilvánulhat
nak meg. 
o Figyelmeztetés 

Intravénásan vagy intraarteriálisan nem alkal
mazható! A túladagolás! kerülni kell. A Lipiodol 
Ultra-Fluid olajos injekciót a szervezet hónapokig tá
rolhatja, ezért a lymphographiát követő 2 éven át a 
pajzsmirigymúködés-vizsgálat értékeit megváltoz
tathatja. 

Eltartás. Fénytól és röntgen-sugaraktól védve 
kell tárolni. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K - 525 

l.IPÖFUNDIN.MCf:.1oo/..[.infü:Zi'ó 

1 .··. (2so ml;•sooinll) .. ···• ········• •· ....•.. ····.••·• 
121POFUND.IN··MCT2óY.,irif~zic5···· 

1oo.m1;2so mf;söb 1111)>•• · 
B.BRAUN .•. • · ........ . 

Steril, pyrogénmentes o/v típusú zsíremulzió int
ravénás alkalmazásra. 
o Hatóanyag 

10% infúzió 20% infúzió 

Szójaolaj frakció 

Közepes szénlá_ncú trigliceridek 

(MCT) 

Tojássárgájából nyert foszfolipidek 
Nátrium-oleát 

Glicerin 

50,0 g 

50,0 g 
12,0 g 
0,3g 

25,0g 

100,0 g 

100,0 g 
12,0 g 
0,3 g 

25,0 g 
Aqua dest. pro inj. 

Energiatartalom: 
ad 1000,0ml ad 1000,0 ml 

8110 kJA 

Ozmolarítás: 

4500 kJ/1 
(1058 kcal/l) (1908 kcal/l) 

345 müsm/! 380 müsm/l 
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e Javallat 
Parenterátis táplálás az energiaszükséglet bizto

sítására (gyorsan hasznosutá zsírkomponens -
MCT) és az essentialis zsirsavak bevitelére (szája
olaj frakció). 
• Ellenjavallat 

Súlyos véralvadási zavarok, shock, collapsus, 
akut thrombosis, acidosissal és hypoxiával járó sú
lyos septikus állapot, zsírembolia. Terhesség. 

Szívinfarctus és agyi történés akut fázisa, 
ketoacidosisos coma, és diabeteses praecoma. 

Trigliceridek felszaporodásával járó kórképek: 
zsíranyagcsere zavarok, májelégtelenség, RES
betegségek, acut vérzéses el halásos pancreatitis. 
Parenterális táplálás általános ellenjavallatai: külön
bözó eredetű acidosis, elektrolit- és folyadékháztar
tás nehezen kezelheló zavarai, hypotoniás dehy
dratio, hypokalaemia, túltöltés, intrahepaticus 
chotestasis. 
• Adagolás 

Átlagos napi adagja:1-2 g zsír/ttkg/nap. 
Ez 10-20 ml Lipofundin MCT 10% inf./ttkg/nap, 

ill. 5-10 ml Upofundin MCT 20% inf./ttkg/nap adag
nak felel meg. 

Beadási sebesség: a zsíremulziót lassan és 
egyenletesen kell infundálni. 70 kg-os betegnél 
15-20 csepp/perc (10%-os emulzió), illetve 5-10 
csepp/perc (20%-os emulzió) cseppszámmal kezd
hető, me ly 10-15 perc múlva a szükségletnek meg
felelóen fokozatosan növelhető 45 csepp/percre 
(10% infúzió), illetve 20 csepp/percre {20% infúzió). 

Leromlott betegeknét, gyermekeknél a csepp
számot a testtőmegnek megfelelóen kell csök
kenteni. 

Az alkalmazás módja: kizárólag intravénás infú
zióként, perifériás vénán keresztül, vagy teljes pa
renterális táplálás részeként kOiön perifériás vénán 
keresztül adagolható. lnfúziós szürók a zsírinfúzió 
beadásakor nem használhatók, mert a zsírrészecs
kék nem mennek át a szúrón. 

Aminosav- és szénhidrát-infúzióval párhuzamo
san "tandem" infúzióban adagolhatók. 

Csak szobahómérsékletú infúzió! kössünk be! 
Az alkalmazás időtartama: általában 2 hét, de 

egyedi esetekben és megfelelő ellenőrzés mellett 4 
hétig, vagy ezen túl is adható. 
• Mellékhatás 

Igen ritkán jelentkezhet hidegrázás, fejfájás és 
émelygés a zsíremulzió beadásakor. Ha ezek a tü
netek a cseppszám csökkentésére nem szúnnek 
meg, akkor rövid időre leállítjuk az adagolást, majd 
csökkentett cseppszámmal folytatjuk a bevitelt. Zsír
anyagcsere-zavaroknál a zsíremulzió gyors bevitele 
esetén megfigyelhetők a zsír túladagolási syn
dromájának késői reakciói. 

A túladagolási syndroma tünetei a következők: 
sárgasággal járó vagy anélküli májmegnagyobbo
dás, lépmegnagyobbodás, káros májfunkció, vér-

szegénység, véralvadási faktorok mennyiságánek 
csökkenése. 

Zsíranyagcserezavar gyanúja eselén az étkezés 
előtti lipaemia meghatározására a betegtól vért kell 
venni és- centrifugálni (1500 fordulatszám/perc) 5 
percig. 

Ha a szérum tejfehér elszíneződést mutat, a zslr
infúzió adása ellenjavallt Zsíranyagcsere-zavarra 
utal, ha a szérum 12 órával a zsírinfúzió beadása 
után is !ipaemiás marad. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A Lipofundin MCT 10% és 20% emulzió megfe
lelő ellenőrzés nélkül nem keverhető össze elektrolit 
törzsoldatokkal, gyógyszerekkel vagy más infúziós 
oldatokkal, mert a zslremulzió stabilitása nem ga
rantálható. 

A Lipofundin MCT 1 O% és 20% emulzióhoz alko
holtartalmú infúziós oldatok vagy injekciók hozzá
adását kerülni kel!. 
o Figyelmeztetés 

Folyamatos vagy nagyobb mennyiségben adott 
zsíremulzió után az infundálás első napjától számít
va, meghatározott időközökben ellenőrizni kell a 
szérum triglicerid-, a vércukor szintet, a sav-bázis 
háztartást és az elektrolitokat Nq.ponta kell folya
dékmérleget készíteni, vagy mérni a beteg testtö
megét. Az energiaszükséglet kizárólag zsírral törté
nő pótlása acidózishoz vezet. Párhuzamosan adott 
szénhidrát-infúzióval vagy szénhidrát-tartalmú ami
nosav-infúzióval a zsír könnyebben lebomlik és 
hasznosul. 

Használat előtt a zsíremulziót enyhe összerázás
sal homogenizálni kell! 

Kizárólag homogén, sértetlen palackban lévő 

emulzió használható! 
A megbontott infuziós- oldatot félrelenni és ké

sőbb felhasználni nem szabad! 
A feltüntetett lejárati időn túl nem alkalmazható. 
Eltartás: 25°C alatti hőmérsékleten. 

• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1718 (10%) 

K- 1719 {20%) 

LIPOFUrííbii'J·1ó% ir\tuf;<?·(~op lt'lí) •..... 
L.n>öFUNoii'J 2o% intuzió· • •• 

···s.s~:eN~I);••(sóOrnli;lTc:~ó:dcBoss;ÁŐ2··· 
o Hatóanyag 

Szájaolaj frakció 
Szójafosz!atid frakció 

Glycerinum anhydricum 
1000 ml o/v típusO emulzióban. 

Energiatartalom: 

10% 20% 
100,0 g 

7,5 g 

25,0 g 

4472 KJ 

200,0 g 
15,0g 
25,0 g 

8519 KJ 
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• Javallat 
Parenterális táplálás az energiaszükséglet és az 

essentialis zsírsavak biztosítására. 
e Ellenjavallat 

Súlyos véralvadási zavarok, shock, co!!apsus, 
instabil anyagcsereállapotok, zslrmetabolizmus 
súlyos zavarai, essentialis-familiaris hyperli
paemia, éhlipaemia, acut thrombgpis,,~cidosissal 
és hypoxiaval járó súlyos septicus állapot, zsírem
bólia. 

Szlvinfarctus és agyi történés acut fázisa, 
ketoacidosisos coma és praecoma diabeticum. 

Trigliceridek felszaporodásával járó kórképek. 
Anyagcserezavarok, májelégtelenség, RES

betegségek, acut vérzéses elhalásos pancreatitis. 
Parenterálls táplálás e!lenjavallatai: 
Ismeretlen eredetű acidosis, elektrolit és folya

dékháztartás nehezen kezelhetó zavarai, intrahep
aticus cholestasis. 
o Adagolás 

A zsíremulzió infúzióként perifériás vénán ke
resztül vagy teljes parenterálls táplálás __;észeként 
centrális vénába adagolható. lnfúziós szúrók a zsír
infúzió beadásakor nem használhatók, mert a zsírin
fúzió beadásakor nem használhatók, mert a zsírré
szecskék nem mennek át a szúrőn. 

Aminosav- és szénhidrát-infúzióval párhuzamo
san "tandem" infúzióban adagolhatók. 

Csak szabameleg infúziót kössOnk be! 
Átlagos napi adagja 1-2 g zsír/ttkg/nap(ez 

10-20 ml Lipofundin 10% /ttkg/nap vagy 5-10 ml 
Lipofundin 20% /ttkg/nap adagnak felel meg). 

Felnőttek és 6 év fölötti gyermekek maximális 
napi adagja 2,0 g zsír/ttkg, kisgyermekeknek 3,0 g 
zsír/ttkg/nap csak fokozatos adagolással és szigorú 
ellenőrzés mellett érhető el. 

Kora és újszülöttek esetében figyelembe kell 
venni az esetleg alacsonyabb zsíreliminációs és 
hasznosltási képességet, a zsírbevitel nem halad
hatja meg a O, 1-0,2 g/zsir/ttkg/óra adagolási sebes
séget ill. i g zsír/ttkg/6 óra mennyiséget. 

Intundá/ás sebessége 
A zsíremulziót lassan és egyenletesen kell 

infundálni. 
Az első 30 percben a végleges cseppszám felél 

kell beállítani. 
Maximális infúziós sebesség 
O, 15 g zsír/ttkg óránként = 1,5 ml Lipofundin 

10% inf.lttkg óránként vagy 0,75 mllipofundin 20% 
inf/ttkg óránként. Ennek megfelelően 70 kg-os be
tegnél a Upofund in 10% inf. 35 csepp/perc csepp
számmal, a Lipofundin 20% inf. 18 csepp/perc 
cseppszámmal adagolható. 

Leromlott betegeknél, gyermekeknél a csepp
számot a testtömeghez kell viszonyítani. A csepp
szám átszámolása: 3 ml/óra infúziós sebesség 
megfelel 1 csepp/perc cseppszámnak. 

A gyermekgyógyászati alkalmazásnál kerOini 



kell a gyors bevitellel járó szérum triglicerid emel
kedést. 

Csecsemák és kisgyermekek kezelésekor aján
latos infúziós pumpát alkalmazni a túladagolás elke
rülése érdekében. 
e Mellékhatás 

Alkalmanként felléphet hypertriglyceridaemia és 
emelkedhet a vércukorszint. Igen ritkán jelentkezhet 
hidegrázás, fejfájás, és émelygés a zsíremulzió be
adásakor. Ha ezek a tünetek a cseppszám csökken
tésére nem szünnek meg, akkor rövid időre leállítjuk 
az adagolást, majd csökkentett cseppszámmal foly
tatjuk a bevitelt. 

Zsíranyagcsere zavaroknál, a zsíremulzió gyors 
bevitele esetén megfigyelhetők a zsír túladagolási
syndroma késői reakciói. A túladagolási-syndroma 
tünetei a következők: sárgaság nélküli májmegna
gyobbodás, lépmegnagyobbodás, káros májfunkci
ós próbák, vérszegénység, véralvadási faktorok 
szintjének csökkenése. 
e Figyelmeztetés 

Foly~matos vagy nagyobb mennyiségben adott 
zsíremulzió után az első infúziós naptól számítva 
meghatározott időközökben ellenőrizni kell a szé
rum triglicerid-, vércukor szintet, a sav-bázis háztar
tást és az elektrolitokat 

Naponta kell folyadékmérleget készíteni, vagy 
mérni a beteg testtömegét. 

Az energiaszükséglet kizárólag zsírral történő 
pótlása acidosishoz vezet. Párhuzamosan adott 
szénhidrát infúzióval vagy szénhidrát tartalmú ami
nosav infúzióval a zsír könnyebben lebomlik és 
hasznosuL 

A Upofundin 10% és 20%-os emulzió megfelelő 
ellenőrzés nélkül nem keverhető össze elektrolit 
törzsoldatokkal, gyógyszerekkel vagy más infúziós 
oldatokkal, mert a zsíremulzió stabilitása nem ga
rantálható! 

A Lipofundin 1 O% és 20%-os emulzióhoz alko
holtartalmú infúziós oldatokat vagy injekciókat nem 
lehet hozzáadni. 

Zsíranyagcsere zavar gyanúja esetén az étke
zés előtti lipaemia kiderítésére a betegtól vért kell 
venni és centrifugálni. {1500 U/perc, 5 percig) 

Ha a szérum tejfehér elszíneződés! mutat, a zsír
infúzió adása ellenjavalt 

Zsiranyagcsere zavarra utal, ha a szérum 12 
órával a zsírinfúzió befejezése után is lipaemiás 
marad. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 509 (10%) 

K-510 (20%) 
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• Hatóanyag 
25 mg acidum thiocticum drazsénként 10 mg 

acidum thiocticum {2 ml) ampullánként 
e Javallat 

Terápiás és prophylactikus céllallezajlóban levő 
akut hepatitis, krónikus persistáló hepatitis, toxikus 
(alkoholos) májkárosodás, májcirrhosis inaktív stádi
uma, polyneuropathia diabetica. 
o Adagolás 

Orálisan, étkezés után naponta 2-3-szor 25-50 
mg {1-2 drazsé) 20-30 napon keresztül. 

Parenterálisan naponta 10-20 mg im., 2-5 héten 
keresztül. 

Indokolt esetben, különösen heveny alkoholos 
májkárosodásban az adag emelhető: drazséból na
ponta 5-ször 50 mg-ra, injekcióból 3-szar 20 mg-ra. 
A folyamatos kezelés időtartama a betegség súlyos
sági fokától és lefolyásától fügQ. 

A kúrát szükség eselén 1--6 hónapon keresztül 
lehet folytatni. 
o Mellékhatás 

Orális adagolás után gyomorégés, émelygés je
lentkezhet, mely tünetek az adag csökkentésével 
vagy a készítmény elhagyásával megszúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Ambuláns parenterális kezelés esetén laborató
riumi { májfunkció stb.) ellenőrzés szükséges. 

Eltartás: száraz, hűvös helyen, fénytől védve. 
• Megjegyzés: + Vn (drazsé) V {injekció) 
• Törzskönyvi szám: K- 984 {drazsé) 

K- 983 {injekció) 

Steril, pyrogenmentes zsíremulzió parenterálls 
táplálásra. A parenterális táplálás keretében törté
nő alkalmazásával a következő terápiás célok ér
hetők el: 

-Az energiaszükséglet fedezése 
Magas kalória értékkel rendelkezik {9,3 kcal/g = 

39 kJ/g) kis volumenben, ezáltal az energiaszük
séglet kismértékű folyadékterheléssei fedezhető. 

Parenterálls táplálás keretében az összenergiabevi
tel 3ü-40%-át, egyes esetekben 50%-át a zsírokból 
származó energiával ajánlatos fedezni. 

- Az essentialis zsírsavszükséglet fedezése 
Az alkalmazott szájaolajban nagy arányban van

nak jelen az esszenciális zsírsavak {lino!+ és linolén
sav). A Upovenös inf. zsírrészecskéi {lipomicronok) 
hasonló méreteloszlást mutatnak, mint a chylomikro
nok, és hasonló az eliminációs kinetikájuk is a vér
árambóL Dinamikus fényszórás módszerével vizs
gálva a zsírrészecskék átlagos átmérője kb. 0,5 Jlm. 

A parenterálisan bejuttatott zsírrészecskék ki-
ürüiése kél lépésben történik: 

- metabolizálódás 
- elimináció. 
Az eliminációban az emulgens {a Upovenösben 

tojáslecitin} jelentős szerepet játszik. A lipomicronok 
eliminációja úgy tűnik, hogy tojásfosztatidok alkal
mazásakor a chylomicronok kinetikájának felel meg. 
A bevitt lipomicronok metabolizálódása a szöveti 
vagy plazmalipoprotein-lipázok által történik. 
e Hatóanyag 

Upoven ös Upoven ös 

10% infúzió 20% infúzió 
Oleum sojae 100.0 g 200,0 g 

Ledthinum ovi 12,0 g 12,0g 
Glycerinum 25,0 g 25.0 g 
Aqua des!. pro inj. ad 1000,0 ml ad 1000,0 ml 
Energiatartartalom: 4600 kJ/1 8400 kJ{I 

(1100 kcal/l) (2000 kcalfl) 

Ozmolarítás: 310 mOsm/kg 360m0smfkg 
pH: 7.0-8.5 7.0-8.7 .. Javallat 

Energia biztosítása és zsírsavak bevitele par
enterálls táplálás keretén betűi. 
e Ellenjavallat 

Zsíranyagcsere zavarok, súlyos haemorrhagiás 
diathesis, diabetes kompenzálatlan anyagcsere ál
lapotai, terhesség. Minden akut és életveszélyes ál
lapot mint: collapsus, shock, friss szívinfarctus, szél
hűdés, embolia, ismeretlen eredetű coma. A par
enterálls táplálás általános ellenjavallatai: hypo
kalaemia, hyperhydratio, hypotoniás dehydratio. 
o Adagolás 

Kizárólag intravénás infúzióban adható. Az ada
golás az individuális szükséglettől függ. 

Felnőtteknek és gyermekeknek 
Átlagos napi adag: 1-2 g zsír/ttkg, azaz 10-20 

ml Lipovenös 10% inf./ttkg ill.5-10 ml Lipovenös 
20% inf./ttkg. 

Az adagolást kis dózissal kell kezdeni. 
Maximális napi adag: magasabb energiaszükség

letnél maximum 3 g zsír/ttkg, azaz 30 ml Lipovenös 
10% inf./ttkg ill. 15 ml Lipovenös 20% inf./ttkg. 

A lassú adagolási sebesség elengedhetetlen. 
Az infundálás kezdeti sebessége maximálisan: 

0,05 g zsír/ttkg/óra azaz 0,5 ml Lipovenös 10% 
inf./ttkg/óra, ill. 0,25 ml Lipovenös 20% inf./ttkg/óra. 
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Az infundálás maximális sebessége: 30 perc el
telte után fokozatosan emelhető az infundálás se
bessége, maximum O, 125 g zsír/ttkg/óra azaz 1 ,25 
ml Lipovenös 10% inf.lttkg/óra, ill. 0,6 ml Upovenös 
20% inf./ttkg/óra értékre. 

Aminosav- és/vagy szénhidrát oldatokkal egyi
dejűleg csak külőnválasztott infúziós rendszeren és 
nem ugyanazon vénán át adható. Ha klinikai,...,- orvo
si megfontolások alapján mégis szükSége~Sé válna 
két infúzió egy vén;§.n keresztül történő adása {by
pass, Y-csatlakozó) akkor az oldatok kompatibilitá
sáról feltétlenül meg kell győződni. 
e Mellékhatás 

Az első 500 ml zsíremulzió beadásakor is lehet: 
kismértékű hőemelkedés, változó forróság- és hi
degérzet, hidegrázás, kipirulás {flush), cyanosis, ét
vágytalanság, hányinger, hányás, légszomj, fej-, 
hát-, mellkas+, csont- és ágyékfájdalom. Ilyen tüne
tek jelentkezésekor a kezelést meg kell szakítani. 

Az individuális anyagcsereállapottól függóen -
genetikai okok vagy előző betegségek miatt- eltéró 
gyorsasággal és különböző dózisok beadásakor 
túltelítődési syndroma {overloading syndrome) lép
het fel a következő tünetekkel: hepatomegalia 
icterussal vagy anélkül, a véralvadási faktorok meg
változása - fóleg csökkenése {vérzési idő, alvadási 
idő, prothrombin idő, thrombocytaszám stb.), 
splenomegalia, anaemia, leukopenia, thrombocy
topenia, vérzési hajlam, vérzések, pathológiás máj
funkció-értékek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem szabad más infúziós oldatokkal, elek
lrolitkoncentrátumokkal, alkohollal {alkoholtartalmú 
gyógyszerekkel), vagy gyógyszerekkel keverni, 
mert megváltoztathatják az emulzió stabilitását és 
nagy zsírrészecskék juthatnak a véráramba. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdését követő 24 órán belül, 
valamint meghatározott időközönként ellenőrizni kell 
a serum cholesterin-, .triglicerid-, vércukorszintet, az 
elektrolit szinteket (Na+, K+}, a vérképet, a folyadék
és sav-bázis háztartást. 

A kumulatív lipaemia elkerülése végett a serum 
elearance-t naponta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés 
módja a következő: éhgyomorra vett vérmintát 
1_200-1500 percenkénti fordulattaJ kell centrifugálni. 
Ha a plazma tejszerű, vagy erősen opaleszkál, úgy 
aznap nem szabad zsíremulziót adni. 

A terápia további menetét egy újabb - 24 óra 
múlva·elvégzett- vizsgálat dönti el. 

Túladagolás jeleinél {a triglicerid kencentráció 3 
mmof/1 azaz 250mg/dl felett van) a bevitelt meg kell 
szüntetni vagy adott esetben az infúzió adását ala
csonyabb dózissal kelJ folytatni addig amíg a zsír
anyagcsere nem normalizálódik. Nagymértékű túl
adagolásnál - egyidejű szénhidrátbevitel nélkül -
ketosis és/vagy metabolicus acidosis jöhet létre. A 
túladagolásnál túltelítődési syndroma is felléphet 



(ezt azonban főleg gyapotmagolaj alkalmazásánál 
írták le). 

Ha a zsíremulzió beadása következtében jelen
tás a reaktív vércukorszint-emelkedés, akkor a to-
vábbi zsírbevitel ellenjavallt , 

Gyermekeknek történő alkalmazását - fennálló 
hyperbilirubinaemia esetén-, a haszon/kockázat 
gondos niérlege!ése kell hogy megelózze. A zsírin
fúzió adása esetén a gyakori bilirubin kontroll feltét
lenül szükséges. 

Más gyógyszerekkel történő keverés, vagy 
egyéb manipulációk eselén fertőzés veszélye áll 
fenn. Használat előtt felrázandó! 

Csak szobahómérsékletú zsíremulziót szabad 
infundáln1!! 

Kizárólag homogén, sértetlen palackban Iévá 
emulzió alkalmazható! A megbontott infúziót félre
tenni és később felhasználni nem szabad! A gyógy
szert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn 
belül szabad felhasználni! 

Eltartás: 2-25°C között {max. 25°C-on). Fagytól 
óvni kell! 
• Megjegyzés: Fi3 
• Törzskönyvi szám: K- 2281 {10% 100 ml): K-
2282 (10% 250 ml); K- 2283 (10% 500 ml); K-
2284 (20% 100 ml); K- 2285 (20% 250 ml); K-
2286 (20% 500 ml) 

LITAL:IR'kapszulir(100X) 

BfliSTOLMYERS SQUiBB' 
-ArC --~~~~:'\:o1' ~_:xos_: 

A hídroxikarbamid antimetabotit tipusú cytosta
ticum, gátolja a DNS szintézist. 

ln vitro vizsgálatok bizonyították, hogy 
- az S fázisban lévő sejteket elpusztítja (ebben 

az osztódási fázisban a sejtek normális körűlmé
nyek között nem sugárérzékenyek,) 

-a sejtciklust a G, vagy a DNS szintézis elötti fá
zisban állítja meg, ebben a fázisban a leginkább 
sugárérzékenyek a sejtek, 

- a DNS szintézis gátlása útján megakadályozza 
a "DNS-repair" folyamatot {a sugárzás által károsi
tott sejtek túlélése tovább csökken). 

Képes a plazma vas elearance-t megnyújtani és 
a vörösvérsejtek vasfelhasználását csökkenteni 
anélkül, hogy a vörösvérsejtek élettartamát megvál
toztatná. 

Különbözó állatfajokon teratogénnek bizonyult. 
Szájon át adva gyorsan felszívódik a gyomor

béltraktusból. A legmagasabb vérszintet a beadás 
után: 2 órán belül éri el. A szérumszlnt 24 óra alatt 
csaknem nullára csökken. Az_ orálisan vagy 
intravénásan 7-30 mg/kg-os adagban adott gyógy
szer csaknem 80%-át 12 órán belül a vesék választ
ják ki. 

e Hatóanyag 
500 mg hydroxycarbamidum kapszulánként. 

e Javallat 
Resistens krónikus myeloid leukaemia, melano

ma metastasissa!, recurrens vagy inoperabilis ova
rium carcinoma. 

Egyéb proliferatív megbetegedésekben főleg 

kombinációs keZelésre sugárkezeléssel kombinálva, 
fej,- nyak- (kivéve ajak) apidermaid carcinomája. 
e Ellenjavallat 

Súlyos csontveléelégtelen ség, leukopenia ( <::: 2500 
fehélvérsejtlmm3) thrombocytopenia(< -100.000 throm
bocyta/mm3) vagy súlyos anaemia. 

A gyógyszerrel szembeni túlérzékenység. Ter
hesség. Szoptatás. 

Jelentás vesemúködési zavar és májkárosodás 
esetén fokozott elővigyázatosság javasolt. 
e Adagolás 

Intermittáló adagolással jobban tolerálható, 
ezért harmadnaponta, 80 mg/ttkg-os, egyszeri adag 
javasolt. Naponkénti kezelés esetén az egyszeri na
pi adag 20-30 mg/ttkg. 

Idősebb betegek érzékenyebben reagálhatnak 
a hidroxikarbamidra, ezért a dózis! adott esetben 
csökkenteni kell. 

Alkalmazás időtartama: hatásosságának meg
ítétéséhez legalább 6 hétre van szükség. A kezelést 
azonnal fel kelt függeszteni, ha a terápia negyedik 
hete után az alapbetegség progressziójának egyér
telmű jeleit észleljük. Amennyiben a hydroxycar
bamid hatásosnak bizonyul, a kezelés korlátlan ide
ig folytatható. 
e Mellékhatás 

Miután számolni kell azzal, hogy a kezelés alatt 
leukopenia, anaemia és alkalmanként thrombocy
topenia jelentkezik, rendszeres vérképellenőrzés 

(legalább hetente egy alkalommal, lásd Figyelmez
tetés) szükséges. 
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Igen ritkán kell csak a kezelést gyomor-bél pa
naszok (stomatitis, fogyás, hányinger, hányás, has
menés, székrekedés), vizelési panaszok, hajhullás, 
bör-és nyálkahártyaelváltozások (maculopapulosus 
kiütés és arcpír) miatt felfüggeszteni. 

Fáradékonyság, nagyon ritkán idegrendszeri 
tünetek jelentkezhetnek, mint pl. fejfájás, aluszé
konyság, zavartság, hallucinalio és fokozott görcs
készség. 

Alkalmanként a vesemúködés átmeneti zavara 
(húgysav, karbamid és kreatinin szint emelkedés), 
káros vérsüllyedés, hidegrázás, láz, májenzim-érték 
emelkedés fordul elő. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható (a vér húgysav szintjének la
boratóriumi ellenőrzése mellett) allopurinollal, 
colchicinnel, probeniciddel, sulfinpirazonnal {a 
hydroxyurea a vér húgysav szintet emeli, ezért a 
köszvényellenes szerek adagját módosítani kell). 

o Figyelmeztetés 
Az egyidejű, kombinált sugárkezelés a minden

kori mellékhatások, elsősorban a csontvelódepres
sio (anaemia és leukopenia) és gyomortünetek sú
lyosbodásához vezethet. Csaknem minden kombi
nált kezelésben részesülő beteg leukopeniássá vá
lik. Thrombocytopenia (100.000/mm3 alatt) csak rit
kán és csak súlyos leukopeniával együtt alakul ki. A 
sugárerythema fokozódhat. 

A hídroxikarbamid kezelés szigorú ellenőrzést 
követel. Előzetes cytostatikus kezelést követően 

adott Litalir-t csak gondos orvosi felügyelet mellett 
lehet adni. A gyógyszerrel szembeni túlérzékenység 
esetén a kezelést meg kell szakítani. 

A kezelés előtt és alatt a teljes haematológiai 
stalust- beleértve a csontvelővizsgálatot-valamint 
a vese és májmúködést, ellenőrizni kel!. A haemo
globin szintet, fehérvérsejt és thrombocytaszámot a 
kezelés folyamán legalább hetente egyszer meg 
kell határozni. Ha a fehérvérsejtszám 2500/mm3 alá, 
vagy a thrombocytaszám 100.000/mm3 alá csök
ken, a kezelést szüneteltetni kell mindaddig, amíg a 
sejtszámok ismét elérik a normál értéket. Amennyi
ben anaemia alakul ki, azt a hídroxikarbamid terápia 
megszakítása nélkül teljes vércserével kell kezelni. 
A sugár- hídroxikarbamid kombinált kezelés okoz
ta súlyosabb mellékhatások esetén a hídroxikar
bamid átmeneti elhagyása szükséges. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1878 

liTIOMJKf>.llBONAT3PPmg· 
tabláttá (1 PO:ic) 

MEDIPHAR/ÍÁA ·ATC'kód:- N05A N01 

A lítium antipsychotikus, hangulat stabilizáló ha
tásának mechanizmusa még nem teljesen tisztázott. 

A lítium-karbonát szérumkoncentrációjának ma
ximuma 2-4 óra alatt alakul ki. Plazmafelezési ideje 
kb. 20 (13-33) óra. 95o/o-aavesén át ürül. 

A szarvezetben a Na+-hoz hasonlóan viselkedik. 
Nátriumhiány esetén a plazmafelezési ideje jelentó
sen megnő. 

Mania kezelésében a hatás kezdete 5--7 nap, a 
teljes hatás 10----20 nap alatt alakul ki. 
e Hatóanyag 

300 mg lithium carbonicum tablettán ként. 
e Javallat 

Krónikus, valamint recediváló mania, hypoman 
állapot, maniás-depressiv, bipolaris endogen dep
ressio és unipolaris endogen depressio. 
e Ellenjavallat 

Súlyos cardialis funkcíózavarok, Addison-kór, a 
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nátriumháztartás zavarai, sószegény diéta, máj- és 
veseelégtelenség {litiummérgezés veszélye). 

Terhesség és szoptatás időszaka. Terhesség el
ső 4 hónapja után az elóny/kockázat gondos mérle
gelése alapján, fokozott óvatossággal (vízretentio) 
alkalmazható. 
• Adagolás 

Prophylaxisra: az első 3 napon naponta·--3-szor 
1/2 tabletta, majd 3-szar 1 tablettáig emelhető az 
optimális szérumszintig. A tartós prophylaxisban ha
tásos szérumkoncentráció 0,5----0,9 mmol/1. 

Fázisprophylactikus kezelés: 3-szar 1, eseten
ként 1-1-2 tabletta naponta {0,5----1, 1 mmol/lit. szé
rumszint). 

Akut kezelésben: mania és- hypomania: 3-szar 
naponta 2 tabl.-ig (a szérumkoncentráció 1 ,0-maxi
mum 1,5 mmol/1). 
• Mellékhatás 

Psoriasisszerú kiOtések, preegzisztáló dermato
sisok exacerbatiója, izomgyengeség, fáradtság (túl
nyomóan kezdetben), kezdeti tremor, agyi eredetű 
görcsök az előzőleg károsadott központi idegrend
sÚfben, gastrointestinalis zavarok {elsősorban a 
kezelés kezdetén), szomjúság, euthyreotikus siru
ma vagy hypothyreosis, EKG-elváltozás, arrhythmia, 
polyuria, vesekárosodás, leukocytosis, súlygyara
podás, ízlelés zavara, coordinatiós zavar, oedema. 

1 ,4 mmol/1 konceniráció mel!ett a mellékhatások 
fokozódnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- salureticumokkal a litium cardia- és neuro
toxikus hatása erősödik {litiumszint emelkedik); 

- nemszteroid gyulladásgátlókkal a litium car
dio- és neurotoxikus hatása erősödik {litiumszint 
emelkedik); 

- metildopával a litium cardia- és neurotoxikus 
hatása erősödik (litiumszint emelkedik); 

- jódvegyületekkel (a thyreostatikus hatás erősö
dik); 

- acetazolamiddal (litiumhatás csökken). 
e Figyelmeztetés 

Mivel a litium terápiás szélessége csekély, az 
adagolás! a litiumszint folyamatos ellenőrzése mel
lett kell megállapítani. 

Az adagolás beállitása után javasolt a litium szé
rumkoncentrációjának elóbb hetenkénti, majd havi, 
később pedig 2 havonkénti ellenőrzése. 

Amania kezelésében neurolepticumokkal törté
nő kombinálása indokolt lehet. 

A óeteg figyeimét fel kel! hívni a nátriumban 
gazdag élelem és a bó folyadékfelvétel fontossá
gára. Tájékoztatni kell az esetleges intoxicatio tü
neteiról is. 

Ha a kezelés során a beteg az oralis folyadékfel
vételben gátolt (pl. múlét előtt vagy után), a folya
dékegyensúlyt paranteralisan biztosítani kell. 

Túladagolás: Mivel terápiás szélessége csekély, 
túladagolás már 2,0 mmol/1-től kezdve jelentkezik. 
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Tünetei: erős tremor, somnolentia, coma, elmosódott 
beszéd, erős szomjúság, hasmenés, fasciculatio, 
ataxia, EEG-elváltozások, dyskinesia. 

Életveszélyes: 3,5 ml/1 szérumkoncentráció. Nát
riumhiány, dehydratio a litiumintoxicatiót fokozza, 

A túladagolás kezelése: a litium leállítása, foko
zott diuresis, esetleg haemodialysis. 

Alkalmazásának első szakaszában ~ egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4072 

LöcA'cöf!tEN'\ÍíÖ#otíMJüi~~~PP .• 
'{I\5Íidj' 

Lokális glükokortikoid, antibacteriális és antimy
cotikus hatású kombinált készitmény. 
• Hatóanyag 

1,5 mg flumetasonum pivalicum, 75 mg eliachi
noium 7,5 ml oldatban. 
• Javallat 

Gyulladásos, fertózéses és allergiás eredetű oti
tis externa, hallójárat-ekzema, krónikus gennyes 
középfül-affekciók, otomycosis. 
• Ellenjavallat 

Bórtuberculosis, !ueticus bóraffekciók, .a hallójá
rat friss vírusfertózése, jódtúlérzékenység, dob
hártya-perforatio. 
o Adagolás 

A külsó hallójáratot ki kell szárítani, majd ülő 
vagy fekvő helyzetben a fejet oldalra hajtva napon
ta 2-3 cseppet kell a hallójáratha cseppenteni. 1-2 
percig célszerű a fejet oldalra hajtva tartani. 
o Mellékhatás 

A hatóanyagokkal szembeni túlérzékenység. 
Allergiára utaló jelek esetén a kezelést be kell 
szűntetni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Figyelmeztetés 

Dobhártya-perforáció lehetősége esetén a keze
lés nem ajánlatos. 

Szembe ne kerüljön! 
Eltartás: fénytól védve. 

e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 864 

tqc.€Fiv~ ~oj~;~cirl\.ll!iet,t~\)~skl· 
·.. köriHiitakl{ötilat(2,smt;scmt)* 
.·Lu.Ce~vi.co,25<%•i<r€m·<z~·9>••.··• 

A Loceryl helyileg alkalmazható gombaellenes 
szer. Hatóanyaga, az amorolfin, új kémiai csoportba 
tartozik. Fungicid hatása a gombák sejtmembránjá
nak megváltoztatásán alapul, elsősorban a szterin 
bioszintézisre kifejtett hatás ·útján.· Csökken az 
ergoszterin tartalom, és ezzel egyidőben szabályta
lan, a térben nem síkban elhelyezkedő szterinek 
halmozódnak fe!. 

Az amorolfin széles hatásspektrumú szer. 
Az alább felsorolt gombákra hatékony 
Sarjadzógombák Candida, Malessezia vagy 

Pityrosporum 
Cryptococcus dermatophytonok: Trichophyton, 

Microsporum, Epidermophyton 
Penészgombák Altemaria, Hendersonu/a, 

Scopu/ariopsis 
Dematiaceae: C/adosporium, Fonsecaea, 

Wangiella 
Dimorf gombák: Coccidioides, Histop/asma, 

Sporothrix 
Az Actinomyces kivételével a baktériumok 

amoroltima nem érzékenyek. A Propionibacterium 
acnes is csak gyengén érzékeny. 

A k6r6mlakkból az amorolfin a körömlemezbe 
pi:metrál és hatékony koncentrációt ér el a fertőzés 
helyén, a körömágyban. Ilyen alkalmazás mellett az 
aktív hatóanyag szisztémás felszívódása elhanya
golható mértékű, mivel a plazmakoncentráció egy 
éven át tartó használat után is a kimutathatósági 
szint alatt van (~ 0,5 ng{ml). 

A krémból az amorolfin gyorsan és jól felszívódik 
a bór mélyebb rétegeibe. Azonban még hosszan
tartó kezelés után is a plazmából mérhetó aktív 
hatóanyagtartalom a kimutathatósági határ alatt 
(~ 0,5 ng/ml) maradt. A radioaktív izotóppal jelzett 
hatóanyag szisztémás felszívódása csak akkor volt 
mérhetó (~ 10%), ha zárt kötést alkalmaztak. 
• Hatóanyag 

Körömlakk:0,2787 g amorolfinium chioratum 5,0 
ml gombaellenes körömlakk oldatban (5%). 

Krém: 0,05576 g amorolfinium chioratum 20,0 g 
krémben (0,25%). 
• Javallat 
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Dermatophytonok, élesztő- és penészgombák 
okozta köröm-mycosisok. 

Dermatophytonok okozta bór-mycosisok: tinea 
pedis (atlétaláb}, tinea cruris, tinea inguinalis, tinea 
corporis, tinea manum; 

pityriasis versicolor; 
bór candidiasis. 

• Ellenjavallat 
A készítmény( ek) iránti túlérzékenység. 

e Alkalmazás 
Onychomycosis 
Kör6mlakk: hetente egy, vagy két alkalommal 

kell az érintett kéz-, vagy lábkörmökre felvinn i. 
A beteg a következőképpen használja köröm-· 

/akkot: 
1. A Loceryl első alkalmazása előtt a kezelendő 

körmöket különösen a körmök felszínét a mellékelt 
körömreszelővel olyan alaposan le kell reszelni, 
amennyire csak lehetséges. Ezt követően a mellé
kelt, átitatott párnával a körmöket tisztítani é~ zsírta
lanítani kell. A Loceryl ismételt használatakor az 
érintett körmöket szükség szerint ismét le kell re
szelni, és a lakk maradványait az átitatott párnával 
minden esetben el kell távolítani. 

Figyelmeztetés 
A kezelendő körmökhöz használt körömreszelő! 

egészséges körmökhöz nem szabad használni. 
2. Az egyik mellékelt, többször is használható 

spatulávat kell a kezelendő körömre a lakkat felvin
n i, és hagyni kell megszáradni. Minden egyes kö
röm kezeléséhez külön kell a spatulát a lakkba me
ríteni anélkül, hogy a felesleges lakk az üveg nyaká
ra csepegne. Használat után a körmök tisztításánál 
is használatos, átitatott párnával a spatulát meg kell 
tisztítani. Az üveget szarosan zárva kell tartani. 

3. Szerves oldószerek használatakor (festékhígí
tók, szeszek stb.) gumikesztyűt kell viselni a Loceryl 
lakk védelmére. 

A kezelést addig kell megszakítás nélkül folytat
ni, amíg a körmők regenerálódnak, és a fertőzött ré
szek végleg gyógyulnaki 

A kezelés szükséges időtartama elsősorban a 
fertőzés intenzitásától és lokalizációjától függ. Álta
lában a kézen lévő körmöknél hat hónap, a lábkör
möknél 9-12 hónap kezelés szükséges. 

Bőr-mycosis 
Krém: naponta egyszer (esténként) kell az érin

tett bórfelületet bekenni. A kezelést a klinikai gyó
gyulásig, és még ezt követően is 3-5 napon át meg
szakítás nélkül folytatni kell. 

A kezelés szükséges időtartama függ a gomba 
típusától és a fertözés tokalizációjától. Általában a 
kezelést 2-3 héten át kell folytatni. Láb-mycosis ese
lén akár 6 héten át tartó kezelés is szükséges lehet. 
e Mellékhatás 

Esetenként előfordulhat a körömlakk alkalmazá
si helyén enyhe, átmeneti égő érzés, mely valószí
nűleg a diklórmetán kötőanyag tartalommal függ 
össze. 

A krém használatakor esetenként bórirritáció -
bőrpír, viszketés, vagy enyhe égó érzés formájában 
-előfordulhat. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Nincsenek tapasztalatok más, egyidejűleg alkal
mazott lokális gyógyszerkészltménnyel. 
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e Figyelmeztetés 
Klinikai tapasztalat hiányában a Loceryl kezelés 

gyermekeknél ~elsősorban kisdedeknél és csecse
máknél-nem alkalmazható. 

Terhesség, szoptalás. Terhes patkányokat nagy 
dózisú, szisztémásan adott amorolfinnat kezelve 
csekély mértékú embrionális felszívódást (embry
otoxicitast} észleltek. Azonban a körömlakk és a 
krém igen kis szisztémás felszívódásátalapul véve 
a humán magzati kockázat elhanyagolhatónak te
kinthető. 

Terhesség és szoptatás alatt a krémet nem sza
bad nagy bórfelületen és/vagy sérült bórfelszínen 
használni, valamint zárt kötésben sem szabad alkal
mazni. 

Vigyázni kell, hogy a körömlakk vagy a krém ne 
kerüljön a szembe, fülbe vagy a nyálkahártyákra! 

Kozmetikai körömlakk, vagy műköróm használa
ta a Loceryl körömlakk kezelés alatt kerülendO. 

Eltartás. K6römlakk: 30 °C alatt, hótól védve; 
krém: 30 °C alatt, hótól védve. 

e Megjegyzés: V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4122 (körömlakk} 

OGYI-T: 4123 (krém) 

A Loeaid készitmények hydrocortison butyratot 
tartalmaznak, amely fluormentes, lokálisan alkal
mazható szteroid. 
e Hatóanyag 

Loeaid krém: 0,03 g hydrocortisonum 
butyricum-30 g hidrofil típusú krém alapanyagban. 

Konzerválószer: metil-p-hidroxi-benzoát. 
Loeaid kenőcs: 0,03 g hydrocortisonum 

butyricum 30 g kenőcs alapanyag ban. 
• Javallat 

Ekzema és dermatitis minden formája, idesorol
va az alópiás ekzemát is, photodermatitis, primer 
irritatív és allergiás dermatitis, lichen planus, lichen 
simplex, prurigo nodularis, discoid lupus erythema
todes, necrobiosis lipoidica, pretibialis myxoedema, 
a fejbór erythemás psoriasisa, a tenyerek és talpak 
krónikus plakkos psoriasisa, a psoriasis egyéb for
mái (Kivéve c .~,agy kiterjedésú plakkos psoriasist). 
e Ellenjavallat 

Rosacea faciei, acne vulgaris, perioralis der
matitis, perianalis vagy genitalis pruritus, pelenka ki
ütések, bakteriális (impetigo)- vírusos (herpes sim
plex)- és gombás (candida, vagy dermatophyta) 
fertőzések, valamint a készítménnyel szembeni túl
érzékenység. 
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• Adagolás 
Naponta 2-3 alkalommal kis mennyiségű kenő

esőt, vagy krémet kel! a megbetegedett bőrterüle
tekre kenni. Okklúziós kötésben is alkalmazható a 
szokásos kezelésre nem reagáló területeken, mint 
pl.: a térd és a könyök krónikus, renyhe gyógyhajlá.
mú psoriasisos plakkjaL 
• Mellékhatás 

Helyi és szisztémás mellékhatások - különösen 
huzamos, folyamatos alkalmazás és nagy kiterjedé
sO károsadott bőrfelület kezelése során, a hajlatok
ban, valamint polietilénes okklúziv kötésben történő 
alkalmazáskor. Allergiás bőrreakciók, valamint 
hosszantartó alkalmazásnál b5ratrophia, teleang
iectasia, striae, steroid acne, hypertrychosis előfor
dulhatnak. Parabenérzékeny egyéneken allergiás 
kantakt dermatitis előfordulhat (a krém metil-p
hidroxi- benzoátot tartalmaz). 
• Figyelmeztetés 

A tartós- és folyamatos kezelést korra való tekin
tet nélkül minden betegnél célszerű elkerülni. 

Gyermekeken, valamint arcon alkalmazva, a ke
zelést 5 napra kell korlátozni és okklúziós kötést 
nem szabad használni. 

Az okklúziós kötésben történő alkalmazás csak 
olyan dermatesisokra korlátozódjék, amelyek nem 
nagy kiterjedésűek. 

A lokálisan alkalmazott kortikoszteroid-keze
lés kockázatos lehet psoriasisban több okból is: a 
tolerancia kialakulását követően rebound relap
sust okozhat, generalizált psoriasis pustulosa ala
kulhat ki, a bőr barrier funkciójának károsodása 
következtében lokális és szisztémás toxicitáshoz 
vezethet. 

A szteroidok előnyösen alkalmazhatók a hajas 
fejbőrön, valamint a kezeken, lábakon jelentkező 
krónikus p lakkos psoriasis kezelésében. Alkalmazá
suk során azonban a betegek gondos ellenőrzése 
szükséges! 

Terhesség ideje alatt biztonságos alkalmazására 
nincsenek adatok, ezért terheseken történő alkal
mazása mérlegelendó. A kortikoszteroidok helyi al
kalmazása vemhes állatokban a magzat fejlődési 
rendellenességét okozhatja {farkastorok és méhen 
belüli fejlődési retardáció). Az emberi magzat ilyen 
károsodására kicsi az esély. 

Szapiatás idején történő biztonságos alkalma
zására nincsenek adatok. A mellen - közvetlen 
szapiatás előtt - nem szabad alkalmazni a lokális 
kortikoszteroidokat. 

Túfadagofás: helyi és szisztémás tünetekben is 
megnyilvánulhat a szervezetbe jutó kortikoszteroid 
mennyiségétől függóen. Ha túladagolás történt, a 
kezelést nem szabad azonnal abbahagyni, hanem 
az adagot lépcsőzetesen kell leépíteili. Ha mellék
vese-elégtelenség alakult ki, iv. hydrocorlison adása 
válhat szükségessé. 
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Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C között). 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 946 (kenőcs) 

K- 947 {krém) 

A Loeaid oldat a hajas fejbór dermatosisainak 
helyi kezelésére szolgál. Hydrocortison butyratot 
tartalmaz, amely fluormentes, lokálisan alkalmazha
tó szteroid. 
• Hatóanyag 

0,03 g hydrocortisonum bulyricum ~ 30 ml {izo
propil-alkoholos) vizes oldatban. 
e Javallat 

A hajas fejbőr szteroid kezelésre reagáló der~ 
matosisai, ide sorolva a seborrhoea capitist (korpa
képződéssel vagy anélkül), a psoriasis capitist (ki
véve a kiterjedt plakkos psoriasis formát). 
• Ellenjavallat 

Rosacea faciei, acne vulgaris, perioralis der
matitis, perlanalis vagy genitalis pruritus. pelenka ki
ütések, bakteriális (impetigo)- vírusos (herpes sim
plex)- és gombás (candida vagy dermatophyta) fer
tőzések, valamint a készítménnyel szembeni túlér
zékenység. 
• Adagolás 

Felnőtteknek, gyermekeknek és időseknek na
ponta 2-3-szar kis mennyiségú oldatot a hajas fej
bór beteg területeire ecsetelni. 
• Mellékhatás 

Helyi és szisztémás mellékhatások - kü!önösen 
huzamos, folyamatos alkalmazás és nagy területek 
kezelése során. Helyi irritáció, allergiás bőrreakci\}k, 
valamint hosszantartó alkalmazásnál bőratrophia, 
teleangiectasia, striae, steroid acne, hypertrychosis 
előfordulhatnak. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A tartós kezelést korra való tekintet nélkül min
den betegnél célszerű elkerülni! 

Occlusiós kötés csak olyan dermatosisoknál al
kalmazható, amelyek nem nagy kiterjedésűek. 

Alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy az oldat 
szembe ne kerüljön! 

A lokális kortikoszteroid kezelés kockázatos le
het psoriasisban több okból is: a tolerancia kialaku
lását követően rebound relapsust okozhat, generali
zált psoriasis pustulosa alakulhat ki, a bőr barrier 
funkciójának károsodása következtében lokális és 
szisztémás toxicitáshoz vezethet. 

A szteroidok előnyösen alkalmazhatók a hajas 
fejbőrön, valamint a kezeken, lábakon jelentkező 

krónikus plakkos psoriasis kezelésében. Alkalmazá
suk során azonban a betegek gondos ellenőrzése 
szükséges. 

Terhesség ideje alatt biztonságos alkalmazására 
nincsenek adatok, ezért terheSeken történő alkal
mazása rilérlegelendő. A kortikoszteroidok helyi al
kalmazása Vemhes állatokban a magzat fejlődési 
rendellenességét okozhatja (farkastorok, méhen be
lüli retardáció). Az emberi magzal ilyen károsodásá
ra kicsi az esély. 

Szapiatás idején történő biztonságos alkalma
zására nincsenek adatok. 

T ú/adagolás: helyi és szisztémás tünetekben is 
megnyilvánulhat a szervezetbe jutó kortikoszteroid 
mennyiségétől függően. Ha túladagolás történt, a 
kezelést nem szabad azonnal abbahagyni, hanem a 
dózis! lépcsőzetesen kelJ leépíteni. 

Ha mellékvese-elégtelenség alakult ki, iv. hydro
cortison adása válhat szükségeSsé. 

Alkoholtartalma miatt nyílt láng közelében nem 
alkalmazható. 

Eltartás: húvös helyen {8-15 °C között). 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 987 

A setastin hatékony H1-receptor antagonista, s 
így jó effektussal alkalmazható fokozott hisztamin 
felszabadulással járó allergiás kórképekben. Speci
fikus receptorgátló halásamellett mastocyta stabili
záló hatását is sikerült állatkísérletekben kimutatni. 
Szedatív hatása viszonylag mérsékelt. 
e Hatóanyag 

1 mg setastinum tablettánként. 
e Javallat 

Akut és krónikus felsőléguti allergiás megbete
gedések (allergiás rhinitis, rhinoconjunctivitis, pol
lenosis). Akul és krónikus urticaria, különböző aller
giás eredetű viszketéssei járó bórbetegségek adju
váns kezelésére, (lichen, dyshidrosis, akut és króni
kus ekzema). 
e Ellenjavallat 

Szoptatás, súlyos máj- és veseelégtelenség, 
setastin iránti túlérzékenység. (lásd Figyelmeztetés). 
• Adagolás 

Felnófteknek naponta 2-3-szar 1-2 tabletta. 
A napi adagot 6 mg (6 tabi.) fölé emelni nem le

het. A kezelés átlagos időtartama 6-21 nap. 
3 éves kor feletti gyermekeknek: az induló dózis 

0,05-0,07 mg setastin/ttkg/nap, azaz 
20 ttkg alatt: naponta 2-szer 1/2 tabletta, 
20-30 ttkg között: naponta 3-4-szer 1/2 tabletta, 
30-40 ttkg között: naponta 2-3-szor 1 tabletta, 
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40 ttkg fölött: naponta 3-4-szer 1 tabletta. 
Szükség eselén és mellékhatás hiányában a 

dózis felemelhető O, 1 mg setaslin/ltkg/nap mennyi
ségig. 
• Mellékhatás 

Fáradtság, álmosság, fejfájás, szédülés, gyo
morpanaszok, szájszárazság, étvágynövekedés, rit
kán hasmenés vagy székrekedés, ill. alvászavarok 
előfordulhatnak. 

Túladagolás eselén a központi idegrendszeri tü
netek (figyelem jelentős csökkenése, egész napos 
álmosság, tompaság, alvászavar, ingerlékenység) 
jelentkezhetnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO inhibitorokkal (anticholinerg hatás 

fokozódhat); 
Óvatosan adható: 
- központi idegrendszerre ható depresszán

sokkal, pl. nyugtatókkal, altatókkal, parasympa
tholyticumokkal (hatásukat !okozhatja). 
e Figyelmeztetés 

Terhességben csak feltétlenül szükséges eset
ben, az előny/kockázat gondos mérlegelésével 
adható. Lactatio, idején nem szabad alkalmazni. 
mivel az antihisziaminok átjutnak az anyatejbe. 

3 éves kor alatti gyermekek kezelésével kapcso
latban megfelelő tapasztalat nem á11 rendelkezésre. 

Bórteszt-vizsgálatok elvégzése előtt legalább 3 
nappal előbb abba kell hagyni az antihisziaminok 
adását (hamis negatív eredmény elkerülésére). 

Túladagolás: a fel nem szívódott gyógyszert a 
szokásos módszerekkel (pl. hánytatás, gyomor
mosás) kell eltávolítani. Alkalmazásának első sza
kaszában ~ egyénenként meghatározandó ideig -
járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni tilos. A továbbiakban egyénileg 
határozandó meg a lilalom mértéke. 

Szedése alattszeszes italt fogyasztani tilos! 
Eltartás: szobahőmérsék!eten. 

• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3661 

.LŐDRÖI\IAl' kapszula (12()l<) '· 
'i-~Ó~H~Í~hER MA~~~:~_!:Wr 

'::~-:AtQFkó~)MO~:g::~Ö2 

A dinátrium-klodronát bifoszfonát vegyület. 
amely gátolja az osteolytlcus folyamatokat és az 
esteolysis okozta hipercalcaemiát. Nagy az affinitá
sa az osteo-clastokhoz, amelyekben phagocytosis 
után esteolysis gátló hatását kifejti, valamint a kalci
um-foszfát kristályokhoz, melyeknek o!dódását las
sítja. A dinátrium-klodronátnak nincs hatása a cson
tok normális meszesedésére. 



Normocalcaemiás tumoros betegekben a vize
letben történő kalcium- és hídroxiproli n- kiválasztás, 
amelynek megemelkedése az osteolyticus csontká
rosodások mutatóját képezi, csökkenhet. Csont
metastasisos tumoros betegekben a dinátrium-klo
dronát a csontkárosodást, és az ezzel összefüggö 
csontfájdalmakat egészen a fájdalommentességig 
csökkenti. A röntgenvizsgálatok és a csontscinti
graphia alapján bizonyítható, hogy visszafordítja a 
már meglévő csontmetastasisok progresszióját, és 
hátráltatja az új metastasisok megtelepedését. 

A dinátrium-klodronát csak kis mértékben 
(1-2%) szívódik fel. A felszívódott mennyiség 
70-80%-a 48 órán belül változatlan formában vá
lasztódik ki avesén keresztül, a fennmaradó rész a 
csontokban megkötődik, és a csontok leépülésekor 
az átépülés sebességének függvényében válik sza
baddá. 
• Hatóanyag 

400 mg natrium clodronicum kapszullánként. 
e Javallat 

Szelid tumorok (pl. emlő-, prostata-, pajzsmirigy
carcinoma) csontmetastasisai, vagy haematológiai 
daganatok (pl. plasmocytoma) osteolyticus folya
matai. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag iránti túlérzékenység, veseelégte
lenség (5 mg/dl feletti szérum-kreatinin-szint), a 
gyomor-bél-rendszer akut gyulladásai és vérzései. 
Terhesség és szoptatás. 
e Adagolás 

A kezelést lehet a kapszula adásával kezdeni, 
vagy az infúziós kezelés folytatásaként is adható a 
kapszula. A kapszulákat összerágás nélkül, folya
dékkal kell bevenni. A folyadék ne tej legyen. A be
vétel előtt és után egy-egy órán át nem szabad sem
milyen ennivalót fogyasztani. (lásd Gyógyszerköl
csönhatás). 

Tartós kezelés esetén napi 2-szer 2 kapszula. 
Egyes esetekben - különösen myeloma multiplex 
fennállása eselén - magasabb napi adag, legfel
jebb 8 kapszula adható. A kezelés időtartama álta
lában 6 hónap, azonban a kórkép alakulásától füg
gően hosszabb is lehet. 
• Mellékhatás 

A kezelés kezdetekor és nagyobb adagok alkal
mazásakor enyhe gyomor-bél-panaszok (diarrhoea) 
felléphetnek. Ritkán a szérum alkalikus foszfatáz -
és az LDH-aktivitás emelkedése, valamint a symp
tomatikus hypocalcémia előfordulhat Eddig három 
esetben számoltak be dinátrium-klodronát adása 
után kialakult leukémiáról, azonban az oki ÖSszefüg
gés nem bizonyított és nem is valószínű. 

Mérgezésról ezideig nincs adat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A sok kátciumot tartalmazó élelmiszerek (pl. tej, 
és tejtermékek), vagy a sok vasat, illetve kalciumot 
és magnéziumot tartalmazó gyógyszerek (pl. 
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antacida) csökkenthetik a hatóanyag felszívódását 
a gyomor-bél traktusbóL 
e Figyelmeztetés 

A vérképet rendszeresen ellenőrizni kell. Beszú
k01t veseműködésű, és különösen plasmocytomás 
betegeknél a veseműködés értékeléséhez a 
szérum-kreatinin szint ellenőrzését rendszeresen el 
kell végezni. A kezelés során a szérum kalcium va
lamint a szérum foszfát szintet el!enőrizni kell. 
Hypocalcaemia esetén parenterálisan kalciumot 
és/vagy D-vitamint kell adni. 

Eltartás: szebahőmérsékleten tartandó. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K - 1758 

A dinátrium-klodronát bifoszfonát vegyület, 
amely elsősorban iv. adást követően gyorsan gátol
ja az osteolyticus folyamatot és az esteolysis okozta 
hypercalcaemiát. Nagy az affinitása az osteoclas
tokhoz, Amelyekben fagocitózis után az osteolysis 
gátló hatását kifejti, valamint a kalcium-foszfát kris
tályokhoz, amelyeknek oldódását lassítja. 

Normocalcaemiás tumoros betegekben a vize
letben történő kalcium és hidroxiprolin kiválasztás, 
amelynek fokozódása az osteolyticus csontkároso
dások mutatóját képezi, ismét megközeHiheti a nor
mál értéket. 

A csontmetastasisos tumoros betegeknél a 
dinátrium-klodronát a csontkárosodást és az ezzel 
összefüggő csontfájdalmak egészen a fájdalom
mentességig csökkenti. 

A röntgenvizsgálatok és a csontscintigraphia 
alapján bizonyítható, hogy visszafordítja a már meg
lévő csontmetastasisok progresszióját, és hátráltat
ja az új metastasisok megtelepedését. 

3-1 O mg/ttkg adását követően a gyógyszer 
7{}-80%-a 48 órán belül a vesén keresztül változat
tan formában kiválasztódik, a fennmaradó rész a 
csontokban megkötődik, és a csontok leépülésekor 
az átépü!és rátájának függvényében válik szabad
dá. 
• Hatóanyag 

300 mg natrium clodronicum (10 ml)-ampullán
ként. 

Egy ampulla 60,75 mg nátrium-hidrogén-kar
banátot tartalmaz. 
e Javallat 

Tumor csontmetastasisoknál fellépö, vagy bizo
nyítható csontmetastasis nélküli tumoroknál jelent
kező (paraneoplasiás) hypercalcaemia. 

Szelid tumorok (pl. emló-, prostata-, pajzsmirigy
karcinoma) csontmetastasisainak, vagy hematológi
ai daganatok (pl. plasmocytoma) következtében fel
lépő csontfájdalmak befolyásolására. 
e Ellenjavallat 

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, ve
seelégtelenség (szérum-kreatinin 5 mg/dl fölött), a 
gastrointestinalis rendszer akut gyulladásai és vér
zései. Terhesség és szoptatás. 
e Adagolás 

Az ampulla tartalmának 500 ml izotóníás nátri
um-klorid oldathoz való hozzáadása után lassú iv. 
infúzióként Az infúzió adásának időtartama leg
alább 2 óra legyen, mert túl gyors infúzió eselén 
akut veseelégtelenség veszélye állhat fenn. 

A napi adag egy ampulla {300 mg natrium clo
dronicum) iv. infúzió formájában. kL alkalmazás idő
tartama a kezelésre adott választól függ. 

A kezelés ellenőrzésére rendszeres szérum-kal
ciumszint meghatározásokat kell végezni. 

Az emelkedett szérum-kalciumszint az esetek 
többségében 2-5 napon belül a normális értéktarto
mányba süllyedhet. 

A kezelés időtartama nem lépheti túl a 10 napot. 
e Mellékhatás 

Hasmenés és szórványosan gastrointestinalis 
vérzések fordultak elő. 

Egyes esetekben közvetlenül az iv. infúzió után 
átmeneti proteinuria léphet fel. 

Ritkán megemelkedhet a szérum alkalikus fosz
fatáz- és LOH-aktivitása, valamint tünetmentes 
hypocalcaemia léphet fel. Eddig három esetben 
számoltak be dinátrium-klodronát adása után kiala
kult leukémiáról, oki összefüggés azonban nem bi
zonyított és nem is valószínű.' 

Mérgezésről ezideig nincs adat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

kL előírt legalább 2 órás infúzióidőt pontosan be 
kell tartani. 

Túl gyors ív. infúzió esetén akut veseelégtelen
ség léphet feL A vérképet rendszeresen ellenőrizni 
kell. Beszűkült vesemüködésű és különösen plas
mocytomás betegeknél a veseműködés értékelésé
hez a szérum-kreatinin szint ellenőrzését rendszere
sen el kell végezni. 

A kezelés során a szérum-kalcium, valamint a 
szérum-foszfát szintet ellenőrizni kelL Hypocal
caemia esetén parenterálisan kálciumot és/vagy D
vitamint kell adni. 

A gyógyszer kizárólag iv. infúzióban adható, 
intraarteriális adása tilos. 

Eltartás: szobahömérsékleten, legfeljebb 
22°C-on. 
e Megjegyzés: + + Fb 
G Törzskönyvi szám: K- 1757 

l..óKREN 2o m9.í;ííril~.l!ií.e!ta <2axy 
SYNTHÉLABO .. 

A betaxolol tartós hatású, cardioselectiv (3c1-re
ceptor-blockoló, melynek nincs intrinsic sympatho
mimetikus hatása, membránstabilizáló hatása gyen
ge. Csökkenti a szívfrekvenciát, valamint h$í'P8rten
sio eselén a systolés és diastolés vérnyomást. 

A szokványos terápiás dózisokban nincs kimu
tatható cardiodepressiv hatása. A stressz okozta 
hirtelen vérnyomás-emelkedést gátolja. 

Orális alkalmazás után gyorsan felszívódik, kis
mértékű first-pass metabolizmuson megy keresztül 
a májban, biohasznosulása kb. 85%. Szérum fehér
jékhez kb. 50%-ban kötódik. Eliminációs felezési 
ideje 15-20 óra, ami lehetövé teszi a napi egyszeri 
adagolást. 
e Hatóanyag 

betaxololium chioratum 20 mg filmtablettánként. 
• Javallat 

Hypertonia. Stabi!, terhelésre fellépő angina 
pectoris preventív kezelése. 
a Ellenjavallat 

Abszolut ellenjavallatok: túlérzékenység a a 
készítménnyel szemben; cardialis decompensatio, 
11. vagy !ll. fokú AV black (ha nincs pacemaker), 
bradycardia {szív frekvencia 2/min). 
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Szoptatás. Gyermekkor (elegendő tapasztalat 
hiányában). 

Relatív ellenjavallatok: asthma bronchiale, amio
daron nal (Cordarone) történő együttadás. 
• Adagolás 

Hypertonia: szokásos adagja napi 1 tabletta 
(napi 1-szer 20 mg). 

Stabil, terhelésre fellépő angina pectoris: a szo
kásos adag napi 1 tabletta (napi egyszer 20 mg). 

Egyes betegeknek napi 1 O mg a megfelelő kez
dó adag. Szükség eselén a napi adag legfeljebb 40 
mg-ra növelhető. 

A bevétel időpontja és a fogyasztott étel össze
tétele nem befolyásolja a hatóanyag biohaszno
sulását. 

Idősebb betegeknek, ill. ha az előzményben 
bronchospasmus szerepel, a szokásos kezdó adag 
napi 10 mg. 

Adagolás máj- és vesebetegség esetén 
Vesebetegeknél, ha a creatinin elearanea 

20 ml/perc felett van, általában nem szükséges a 
szokásos adag megváltoztatása. A kezelés kez
detén azonban, amíg a sleady state kialaku! ( álta
lában 4 nap), rendszeres orvosi ellenőrzés szük
séges. 

Tartós haemo- vagy peritoneális dialysis kezelés 
alatt álló betegeknek az ajánlott kezdő dózis napi 1 o 
mg, függetlenül a dialysis ütemétóL Májelégtelen
ségben általában nem szükséges aszokásos adag 



megváltoztatása; de a kezelés elején fokozott ellen
őrzés ajánlott. 
• Mellékhatás 

Általában enyhék, a kezelés kezdetén gyenge
ségérzés, Raynaud syndroma és a végtagokban 
paraesthesia jelentkezhet Előfordulhat AV-black, 
súlyos bradycardia, vérnyomásesés, szívelégtelen
ség és asthmás roham. 

A ~-blockolók alkalmazásakor különbözö börel
vállozások, (psoriasiform elváltozások is), továbbá 
szemszárazság is előfordulhatnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

EgyOttadása kerOiendó: 
- amiodaronnal (ingerképzési és ingervezetési 

zavarok léphetnek fel). 
KOlönös elővigyázatossággal adható együtt: 
- bepridil, diltiazem, veraparnil típusú kalcium

antagonistákkal: (ingerképzési, sinoauricularis és 
atrioventricularis vezetési zavarok, továbbá szív
elégtelenség fellépésének Iehetásége miatt /sziner
gista hatás/. 

Együttes alkalmazásuk kizárólag szaros klinikai, 
valamint EKG ellenőrzés mellett történhet. főleg a 
kezelés kezdetén); 

- kinidin származékokkal /lA csoportba tartozó 
antiarrhythmicumoki (ingerképzési és ingerveze~ési 
zavarok veszélyemiatt csak orvosi és EKG ellenőr
zés mellett adható}; 

- inzulinnal és oralis antidiabeticumokkal: (A ~
blockolók elfedik a hypoglycaemia egyes tüneteit 
(palpitatiót, tachycardiát), erről a beteget tájékoztat
ni k.}II, és főleg a kezelés elején a vércukorszint gya
koribb ellenőrzése szükséges); 

- donidinnel (együttadás esetén a ~-blockoló 
kezelés megszűntetése után a cianidint néhány na
pig tovább kell szedni); 

- aluminium hidroxiddal (2 órás szünet szüksé
ges a ~-blockoló és az antacidum bevétele között). 

óvatosan adható együtt: 
- indometacinnal (és más nemszteroid gyul

ladásgátlóval): (az antihypertensiv hatás csökkené
sének kockázata miatt); 

- neurolepticumokkal (antihypertensiv hatás fo
kozódása és orthostaticus hypotonia kockázata 
miatt); 

- nifedipinnel (latens vagy kezeletlen szlvelégte
lenség esetén hypotonia vagy szívelégtelenség, il
letve orthostaticus hypotonia kialakulásának veszé
lyemiatt). 
e Figyelmeztetés 

Gondosan kell figyelni az esetlegesen kialakuló 
szlvelégtelenség tüneteire, különösen a kezelés 
kezdetén, továbbá ha az anamnesisben szerepel 
szívelégtelenség. 

Nem hagyható abba hirtelen a keZelés, mert an
gina pectorisos betegekben súlyos szívritmus
zavarok, infarctus myocardii, hirtelen szívhalál lép-
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het fel. A keze!és abbahagyása- elsősorban coro
naria-betegekben - kizárólag fokozatosan, szoros 
orvosi ellenőrzés mellett történhet, hogy a secun
daer sympathikus hyperaktivitás elkerülhető legyen. 

Körűltekintéssel adható krónikus obstructiv 
bronchitisben, ill. ha az anamnesisben bron
chospasmus szerepel. 

Kezelt diabetesben valamennyi ~-receptor blok
koló elfedheti a hypogtycaemia egyes tüneteit (pal
pitatio, tachycardia). 

óvatosság szűkséges L fokú AV-black esetén, 
valamint Raynaud syndromás betegnek történő 

adásánáL 
Vese~ vagy májelégtelenségben kü!önös elővi

gyázatoSsággal adható. 
Phaeochromocytoma okozta hypertoniaban !3-

receptor blockolók alkalmazásakor fokozott körülte
kintés szükséges. 

Általános anaesthesia 
Az anaesthesiológust a műtét előtt a Lokren al

kalmazásáról tájékoztatni kell. 
A ~-receptor blockolók adásának megszünteté

se a tervezett anaesthesia előtt 48 órával rendsze
rint elegendő a catecholafninok iránti érzékenység 
helyreállítására. 

Súlyos coronaria elégtelenségben - a !3-recep
tor blockolók hirtelen abbahagyásának veszélyeire 
tekintettel - célszerű a műtétig a kezelést folytatni, 
de a lehető legkisebb negatív inatrop hatással ren
delkező anaestheticumot kell adni. 

Terhesség 
A betaxolol a placentán átjut. ezért terhesség 

időszaka alatt a terápiáshaszon/kockázatigen gon
dos mérlegelésével adható. 

13-blockolóval kezelt anyák újszülött gyermekein 
a ~-blockoló hatás néhány napig fennáll. Az első 
3-5 napon az újszülött igen gondos ellenőrzése 
szükséges speciális egységben (szívfrekvencia és 
vércukor ellenőrzése). Általában a 13-blockoló hatás 
nem jár klinikai következményekkel, a cardiovascu
laris kompenzációs mechanizmusok csökkenése 
azonban az újszülöttnél szivelégtelenséghez vezet
het Ilyenkor 0,3 mg/ttkQ glukagon, továbbá izopre
naJin adása, vatamint intenzív terápiás részlegben 
történő elhelyezés szükséges. A kezelés során ke
rülendő a folyadéktúlterhelés (akut tOdó-oedema 
veszélye miatt). 

Bradycardiát, légzési distresst és hypo
glykaemiát is leírtak. 

Túladagolás. A túladagolás okozta extrém 
bradycardia eselén 1-2 mg iv. atropin vagy ~
mimeticumok adandók. 

Bronchospasmus esetén ~2-mimeticum adása 
javasolt. 

Eltartás: száraz helyen, 30°C alatt. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2169 

LOJIJIIR2,5mg tabletta (3Ö)[)" 
LOMIRSRO"S mg"reiard;k~pszlda 

(20x) 

SANDOZ 

Hatóanyaga, az izradipin a dihidropiridin cso
portba tartozó tartós hatású kalciumantagonista. 
Kalciumcsatorna-blockoló hatása eröteljesebben 
érvényesül az arteriák simaizomzatában, mint a 
szívizomban. Tágítja az arteriás véredényeket (külö
nösen a szívben, agyban és a vázizomzatb8n) anél
kül, hogy gyengítené a szívműködést. 

A perifériás értágító hatás következtében csök~ 
ken az artériás vérnyomás. Állatkísérletben szelektív 
gátló hatást fejt ki a sinuscsomóra, de nem gyengíti 
az AV-vezetés és a szívizom kontrakciós képessé
gét. Ezért a reflex tachycardia mérsékelt. Terápiás 
adagban enyhe nátrium-ürítő hatású. 

Orthostatikus vérnyomásesést nem okoz. Vizs
gálalok szeríni antihypertensiv hatása 2 éves alkal
mazás során sem csökken. 

Hypertoniás betegeken fekvö, ülö és álló hely
zetben egyaránt dózisfüggő vérnyomáscsökkenést 
okoz, ami egy tabletta bevétele után 2-3 órán belül 
észlelhető. Tartós adagolása során a Lomir egyenle
tesen csökkenti a vérnyomást a tabletta napi kétsze
ri, az SRO retard kapszula napi egyszeri alkalmazá
sával. Jelentős vérnyomásesés csak kb. egy heti 
kezelés után várható, de legalább 3-4 heti adagolás 
után alakul ki a maximális terápiás hatás. A nyugal
mi pulzusszám növekedése 5 ütés/ perc alatt van és 
nem függ az adag nagyságától. SRO relard kapszu
la alkalmazása során pulzuSszámnövekedés nem 
tapasztalható. 

90-95%-a szívódik fel a gyomor-béltraktusból. A 
primér metabolizáció után biohasznosulás 16-18%. 
Orális adagolás után a szer a plazmában már 20 
perc múlva kimutatható és 2 óra múlva éri el a 
csúcskoncentrációt Az SRO retard kapszulából a 
Lomir felszívódása kb. 1 O órán át tart, a maximális 
plazmakoncentrációt 5-7 órával a bevétel után éri 
el. A tabletta étellel történő bevétele a plazma
csúcskoncentrációt kb. 1 órával késlelteti anélkül, 
hogy a biohasznosulást befolyásolná. - Mintegy 
95%-a plazmafehérjékhez kötődik, megoszlási tér
fogata: 283 l. Az SRO relard kapszula étellel történő 
bevétele enyhén megemeli a maximális plazmakon
centrációt és a szer biohasznosulását kb. 20%-kal 
növeli. 

A teljes clearance: 43 1/óra. Eliminációja két
fázisú, felezési ideje 8,4 óra. Teljesen metabo
lizálódik, a vizeletben változatlan állapotban nem 
mutatható ki. Metabolitjainak 60-65%-a a vizelettel, 
25-30%-a a széklettel ürül ki. 

A károsadott vesefunkció és a biológiai haszno-
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sulás között nincs egyértelmű korreláció, utóbbi nö
vekedése és csökkenése egyaránt előfordult. Ugya
nakkor idős, illetve májkárosadott betegeken 27%
ig terjedő növekedésról is beszámoltak. 
e Hatóanyag 

2,5 mg isradipinum tablettánként, 5 mg isradip
inum kapszulánként. 
e Javallat 

Essentialis hypertonia. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Gyermekkor, mivel kellő tapasztalat még nem áll 
rendelkezésre. 

Terhességre és szoptatásra vonatkozóan lásd 
Figyelmeztetés 
• Adagolás 

Enyhe és középsúlyos hypertoniában naponta 
2-szer 1 tabletta (2-szer 2,5 mg) reggel és este, 
vagy napi egy 5 mg-os SAO retard kapszula. 

Egyedi adagmegállapítás szükséges idős bete
geknek, valamint károsadott máj- vagy vesefunkció, 
továbbá akut szfvelégtelenség esetén. Idős vagy 
károsadott máj- vagy vesefunkciójú betegek kezdő 
adagjaként ajánlható napi 2-szer 1/2 tabl. (2-szer 
1,25 mg). 

Ha napi 2-szer 1 tabi. (2-szer 2,5 mg) vagy pe
dig a napi 1-szer 5 mg SRO retard kapszula 4 hét 
alatt nem biztosítja a kívánt hatást, ajánlott más vér
nyomáscsökkentő gyógyszerrel történő kombinálá
sa, vagy a Lomir adagjának növelése napi kétszer 
5 mg-ra (2-szer 2 tabi., vagy 2-szer 1 SRO retard 
kapszula). 

A Lomir adásával más, már elkezdett antihyper
tensiv terápia kiegészíthető. Cimetidinnel együttes 
alkalmazása esetén a Lomir adagelását felére kell 
csökkenteni. 

A Lomir SRO relard kapszulát egészben, szélrá
gás nélkül kelllenyel ni. 
• Mellét.:hatás 

Általában arányosak az adag nagyságával és 
főleg a Lomir értágító hatásával függenek össze: 
szédülés, fejfájás, melegségérzés, bőrpír, tachycar
dia és palpitatio, nem szíveredetű körülírt végta
goedema. Ezek a tünetek a kezelés során általában 
megszűnnek, ill. csökkennek. Hypotonia ritkán, 
orthostatikus hypotonia pedig egyáltalán nem for
dult elő. 

Ritkán nem-specifikus mellékhatások észlelhe
tők: fáradtság, hasi panaszok és bőrkiütés. 

Esetenként a szérum transzaminéz érték emel
kedését figyelték meg; ez a kezelés során vagy an
nak megszűntével spontán normalizálódik. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Farmakokinetikáját nem befolyásolja az együtt 
adott digoxin, propranolai vagy hidrokloroliazid, és 
a Lomir sem befolyásolja a digoxin, warfari n vagy a 
hidroklorotiazid kinetikáját; ugyanakkor a Lomir 
megnöveli a propranolai biohasznosulását. 



Anticoagulansokkal és anticonvulsivumokkal 
együtt csak fokozott körültekintéssel adható. 

A cytochrom P-450 enzimrendszert befolyásoló 
szerek megváltoztatják a Lomir plazmakoncentráci
óját: az enzimgátlók (pl.cimetidin) egyidejű adása
kor megnő (kb. 50%-kal), az enziminduktorok (pl. 
rifampicin, fenitoin, karbamazepin, barbiturátok) 
együttadásakor pedig számottevöen csökken a 
Lomir biohasznosulása. 
e Figyelmeztetés 

Vérkép, májenzim-értékek, bilirubin, vércukor 
rendszeresen ellenőrzendő. Hypophysis-funkció
zavar gyanúja esetén a kezelés első évében fél
évenként a megfelelő hormonok ellenőrzése szük
séges. 

Adagját egyedi megfontolás alapján kell megál
lapítani károsadott vese- ill. májműködés, idült szív
betegség esetén és idős korban. 

A kezelést nagy körültekintéssel kell végezni 
olyan sick sinus syndromás betegeken, akik nincse
nek pace makerrel ellátva. 

Alacsony systolés nyomás, valamint súlyos aor
tastenosis esetén szintén kOlönös óvatosággal kell 
eljárni. 

A pajzsmirigy vagy a pajzsmirigyhormon-para
méterek, a testosteron-, és az LH-plazmaszint olyan 
kóros változása esetén, amely a hypophysis-secre
tio változására utal, a Lomir adagolását be kell szOn
tetni. 

A Lomir-kezelés hirtelen leállítása hypertoniás 
crisist vagy myocardialis ischaemiát okozhat 
(rebound-effektus). 

Terhességben adása nem javasolt, hacsak a 
gyógyszer mellózése nem jelent nagyobb kockáza
tot az anya részére, mint az esetleges magzatkáro
sodás kockázata. 

Állatkísérletes adatok szerint átjut az anyate
jbe, ezért a Lomir-kezelés alatt a szoptatást le kell 
állítani. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani! 

Túladagolás kifejezett és elhúzódó hypotensiót 
eredményezhet. Ez keringéstámogatást (iv. folya
dék, plazmaexpanderek) és a keringés, légzés mo
nitorozását igényli. 

Érszúkítö gyógyszerek segíthetnek, amennyiben 
nem kontraindikáltak !v. kalcium adása is megkísé
relhető. 

Eltartás. A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés:+ V 
e Törzskönyvi szám: K -1738 (tabletta} 

K- 2202 (retard kapszula) 

LONIJEN 5 mg tablelt~(1?0i<) 
L.ONITEN J O mg.tábleUii(100x} • 

UPJOHN ... · .... Atc i<ód;co2ó;to, 

o Hatóanyag 
5 és 1 O mg fninoxidilum tabletténként 

e Javallat 
Szimptomás vagy szervi károsodáshoz társuló 

hypertonia. Diureticumokkal, sympatholyticumokkal 
(pl. béta-blockolók), illetve más típusú antihyperten
sív szerekkel sem kezelheló hypertonia. 
e Ellenjavallat 

Mitralis sienasishoz társult puJmanalis hyperto
nia. Phaeochromocytoma (a tumor katekolamin 
szekrécióját fokozhatja). 
e Adagolás 

Egyéni beállítást igényel. Általában kombináció
ban más antihypertensivummal. 

Felnőtteknek és 12 éves kor feletti gyer
mekeknek a szokásos napi adag 5-40 mg, mely 
egyszerre vagy több részletben adható. A kezdő 
adag napi 5 mg, ez 3 naponként5-10mg-mal emel
hető napi 50 mg adagig.Ezután a napi adag 25 mg
mal emelhető, legfeljebb napi 100 mg-ig. Az adag 3 
naponkénti vagy lassúbb ütemű emelése egyéni 
megítélést igényel. Ha a vérnyomást folyamatosan 
ellenőrzik, 6 óránként emelkedő adagokkal is folyhat 
a kezelés. 

12 éves kor alatt a szokásos adag napi 0,25-1 
mg/ttkg. 

Kezdő adag 0,2 mgfttkg, mely további napi 
O, 1--0,2 mg/ttkg-mal emelhető legfeljebb napi 50 
mg-ig. 
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• Mellékhatás 
Túlérzékenység. Hypertrichosis. Só- és folya

dékretenció, mely a hatást csökkentheti, perifériás 
oedema. Tachycardia, angina, az anginás állapot 
romlása. KözvetlenGI a kezelés megkezdése után 
a T hullám irányának és amplitudójának megválto
zása. Pericardialis effusio, tamponad. Átmeneti 
kreatinin clearance csökkenés és szérum karba
mid szint emelkedés. Nem specifikus transzam
ináz változások. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- guanethidinnel, orthostaticus hypotensiot 

okozó gyógyszerekkel (hirtelen vérnyomásesés 
léphet fel). 
e Figyelmeztetés 

Az egyedi dózis beállítása nagy figyelmet igé
nyel, veseelégtelenségben szenvedö vagy díal
izálásra szaru ló betegek adagja alacsonyabb. Más 
vérnyomáscsökkentő szerrel kombinálva az antihy
pertensiv hatás összeadódik. Diureticum adása fel
tétlenül szükséges. Ha tiazid vagy klórtalidon mellett 
jelentős folyadékszekréció lépne fel, a kezelés 

spironolaktonnal egészítendő ki vagy furosemid 
adandó. Az értágító hatás következ~Dben fellépő 
szimpatikus túlsúly (tachycardia, angina) csökken
tésére legmegfelelőbbek a béta-blockolók (napi 
80-160 mg propranololnak megfelelő felnölt napi 
adag). Ha.béta-blockoló ellenjavallt, más sympa
tholyticumot kell adni, de ilyen esetekben a kombi
nált kezelés hypotensiót eredményezhet. 

Ennek kezelése rendszerint fiziológiás sóinfúzió
val történik. 

Sympathomimeticumok adása a cardiális stimu
láció miatt kerOiendó. 

Myocardialis infarctus után csak akkor szabad a 
kezelést elkezdeni, ha a stabil postinfarctusos álla
pot már kialakult. 

Terhességben és szoptatás idején a biztonsá
gos alkalmazhatóság nem bizonyított. 

E gyógyszer alkalmazásának első szakaszában 
- egyénenként meghatározandó ideig - járművet 
vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát végez
ni tilos. A továbbiakban egyénileg határozandó meg 
a tilalom mértéke. 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K -1211 (5 mg tabletta) 

K- 1212 (10 mg tabletta) 

I.QRINOEN'Akeriőcs('ÍS g j. 
.· .. ""•." ·----

:'.: -ÁTÖ;k~éf'D67k-Í3Ö'1 ,: 

A kenőcs aktív hatóanyaga a flumetazon-trimeti
lacetát, ami erős helyi gyulladáscsökkentó, antial
lergYás és antipruritikus hatású glükokortikoid. 

A szalicHsav lágyító, ill. keratolytikus hatása le
hetövé teszi a kortikoszteroid penetrációját az epi
dermisen át, elősegítve az epidermis fiziológiás re
generációját. A szalicilsav, mint antisepticum, véd a 
másodiagos bórfertőzésektól is. 
• Hatóanyag 

3 mg flumethasonum pivalicum, 450 mg acidum 
salicylicum (15 g) zsíros kenócsben. 
• Javallat 

Elhúzódó dermatosisok, kOlönösen a nemfiuoro
zott kortikoszteroid kenőesre nem reagáló esetek. 
Psoriasis; lichen planus verrucosus; lichenifikált 
ekzema. Allergiás bórtünetek erős lichenisatióval. 
Seborrhoeás dermatitis. 
e Ellenjavallat 

Szalicilátok iránti túlérzékenység. Akut nedvező 
dermatosisok, virusinfectiók, gombás bőrbetegsé
gek, bórtuberculosis, syphilises eredetú bőrelválto
zások, kiterjedt trophikus lábszári ulceratiók. A szem 
környékén, továbbá nyálkahártyán történő alkalma
zása. 
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• Adagolás 
Vékony rétegben naponta 1-3-szor a beteg bór

íe!ületre kenni. Amennyiben occlusiv kötés indokolt, 
az 24-48 óránként cserélendő . 
• Mellékhatás 

Ritkán helyi irritatio. Tartós (10 napon túli) alkal
mazás esetén bóratrophia, pigmentelváltozás (főleg 
occlusiv kötés alatt) előfordulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

A készítményt 3 hétnél tovább alkalmazni nem 
szabad. 

Terhesség idején- különösen az első trimester
ben - Iokozottan kell ügyelni, hogy a kenőcs nagy 
bórfei(Jieten, nagyobb mennyiségben, vagy hossz
abb ideig ne kerüljön alkalmazásra. 

Tartós alkalmazás után a kezelést célszerű foko
zatosan abbahagyni, pl. egy héten át naponta csak 
egyszer alkalmazni igen vékonyan. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 977 

A lokális kortikoszteroid terápiában kiemelkedő 
helyet foglal el a két fluor atomot tartalmazó hidro
kortizon-származék, a flumetazon. Gyulladásgátló 
hatása igen erős, és jelentősen csillapítja a pruri
tust is. A kliokinol mind Gram-pozitív és Gram
negatív baktériumok, mind pedig számos gomba 
ellen hatásos és fokozza a készítmény antlexsu
datív hatását is. 
• Hatóanyag 

3 mg flumethasonum pivalicum, 450 mg eliachi
noium (15 g) zsíros kenócsben. 
8 Javallat 

Bakteriális fertőzéssel kombinált akut ekzemás 
bőrelváltozások. Allergiás bőrbetegségek: ekzema: 
prurigo, allergiás dermatitis, urticaria, erythema, 
gyógyszer- és élelmiszer okozta bőrkiütések. Növé
nyi, állati, ásványi eredetű allergiás bórtünetek. 
Seborrhoeas dermatitis, furunculosis, krónikus gyul
ladásos állapotok, pruritus vulvae et ani. 

!. és kis kiterjedésú ll. fokú égési sérülések má
sodlagos fertőzése. 
e Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. TBC-s ere
detű, valamint syphilises bőrelváltozás. A bőr víru
~os megbetegedése, varicella-oltás bőrtünetei, jód
erzékenység. Terhesség időszakában, valamint kis
gyermekeknek nagy bórfelületen. 
• Adagolás 

Naponta egyszer, esetleg kétszer a beteg bórfe-



Iüleire vékony rétegben felvinni. Occlusiv kötés a ' 
mélyebb hatást erősíti. 
e Mellékhatás 

Nagy felületen felszívódhat, és általános hatást 
fejthet ki. Azonos felületen tartósan alkalmazva- kü
lönösen gyermekeken - atrophiát okozhat. 

Ritkán, az előzetesen fennálló bórbetegség tPI. 
acne simplex; vagy rosacea) exacerbatiója, steroid 
acne, purpura, teleangiectasia, bőratrophia, striák, 
égető érzés, bórirritatio. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A kezelés időtartama a 14 napot ne haladja 
meg. Veseelégtelenség eselén kisebb felületen, 
igen vékony rétegben alkalmazható. 

A szem környékén nem alkalmazható. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 999 

LORINDENT kElriŐcs(1S g) •... 
POLFA 

A kenőcs fiuorozott kortikoszteroid hatóanyaga 
erős gyulladáscsökkentó, antiexsudativ és antipruri
tikus hatású. Ezeket egészíti ki a pix lithanthracis és 
a szalicilsav antiseptikus, keralalitikus hatása, ami
nek révén nő a készítmény hatástartama, csökken a 
bór lichenifikációja, tokozódik az antiexsudativ ha
tás, továbbá csökken a másodiagos bórfertözés ve
szélye. 
e Hatóanyag 

3 mg fiumeihasonum pivalicum, 225 mg pix 
lithanthracis, 150 mg acidum salicylicum (15 g) zsí
ros kenöcsben. 
• Javallat 

Psoriasis kűlönféle formái és stádiumai. Allergi
ás bórbetegségek erős lichenificatioval és hyper
keratosissal. lchthyosis. Krónikus relrakter ekzema, 
lichen ruber, neurodermatitis súlyos stádiumai. 

Prurigo (amennyiben az érintett börfelület nem 
nedvező és/vagy másodlagosan nem fertőzött). 
e Ellenjavallat 

Szalicilátok és kátrányok iránti túlérzé~enység. 
Akut nedvező dermatotosisok, vírusinfekciók, gom
bás bőrbetegségek, bórtuberculosis, syphilises ere
detű bőrelváltozások, kiterjedt trophikus lábszári 
ulceratiók. 

A szem környékén, továbbá nyálkahártyán törté
nő alkalmazása. 
e Adagolás 

A beteg bórfelületre naponta 2 alkalommal vé
kony kenöcsréteget kell bedörzsölni. Psoriasis ese
lén 24-48 órás védőkötést kell alkalmazni. 

e Mellékhatás 
Ritkán helyi irritatio. Tartós (10 napon túli) alkal

mazás eselén bőratrophia, pigmentelváltozás (főleg 
acclusiv kötés alatt) előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A készítményt 3 hétnél tovább alkalmazni nem 
szabad. 

Terhesség idején - különösen az első trimester
ben - fokozottan kell ügyelni, hogy a kenőcs nagy 
bórfelületen, nagyobb mennyiségben, vagy hossz
abb ideig ne kerüljön alkalmazásra. 

Tartós alkalmazás után a kezelést célszerű foko
zatosan abbahagyni, pl. egy héten át naponta csak 
egyszer alkalmazni igen vékonyan. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 978 

A Losec hatóanyaga az ameprazol a gyomorsó
sav szekréció! csökkenti szelektiv hatásmechaniz
mus révén. A parletális sejtben a H+K+-ATP-áz enzi
met {proton-pumpa) gátolja a bevitt gyógyszer
maonyiség függvényében. Mivel a sósavképződés 
utolsó lépcsójét gátolja, ezért mind a basalis, mind 
az inger hatására képződött sósavtermelést egya
ránt hatásosan gátolja. Az ameprazol nem hat az 
acetylcholin és a histamin receptorokra és nincsen 
klinikai szempontból jelentős egyéb hatása. Gyor
san és reverzibilisen gátolja a gyomorsósav terme
lődését és ez a hatás napi egyszeri adaggal bizto
sítható. 

A májban metabolizálódik. 
Metabolitjainak savszekréciót gátló hatása elha

nyagolható. 
e Hatóanyag 

20 mg omeprazolum kemény zselatin kapszu
lánként. 
e Javallat 

Nyombélfekély. Gyomorfekély. Reflux 
oesophagitis. Zollinger-Ellison syndroma. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 

Nyombélfekély 
Szokásos adag napi 1-szer 20 mg. A tünetek 

gyorsan csökkennek és a legtöbb beteg 2 hét alatt 
meggyógyul. Azok a betegek, akik ezen idő alatt 
nem teljesen gyógyultak, a teljes gyógyulást továb
bi 2 hetes kezeléssei érhetik el. 
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Nehezen gyógyuló nyombélfekély napi 1-szeri 
40 mg adására általában 4 hét alatt gyógyul meg. 

Gyomorfekély és reflux oesophagitis 
Szokásos adag napi 20 mg. 
A tünetek gyorsan megszűnnek és a legtöbb be

teg 4 hét alatt meggyógyul. 
Azon betegek részére, akik ezen idő alatt nem 

gyógyultak teljesen, további 4 hetes kezelés szük
séges. 

Nehezen gyógyuló gyomorfekély kezelésére és 
súlyos reflux oesophagitisben napi 1-szer 40 mg 
adása javasolt és a gyógyulás rendszerint 8 hét alatt 
megtörténik. 

Fenntartó kezelés 
A relapsusok megelőzésére nehezen gyógyuló 

peptikus fekélyek vagy súlyos reflux oesophagitis 
eselén napi 20 mg (1 tabi.) adható naponta 1-szer 
tartós kezelésben. 

A tünetek kiújulása esetén az adagot naponta 1-
szer 40 mg-ra lehet növeln i. 

Zollinger-Ellison syndroma 
A szokásos kezdő adag napi 1-szer 60 mg na

ponta. 
Az adagot egyénileg lehet módosítani és addig 

kell folytatni, amíg az klinikailag indokolt. 
A súlyos betegeket és a korábban más kezelés

re nem reagálők több mint 90%-át is hatásosan le
het kezelni napi 20-120 mg adaggaL 

Napi 80 mg feletti adag eselén az adagot napi 
két részre elosztva kell bevenni. 

Csökkent vese- és májműködés eselén az adag 
módosítása nem szükséges. 

Gyermekek kezelésével jelenleg nincsenek ta-
pasztalatok. · 

Idős korú betegek kezelésekor nem szükséges 
a szokásos adagok módosítása. 
e Mellékhatás 

A Losec általában jól tolerálható. A klinikai 
vizsgálatok során az alábbi mellékhatásokat ta
pasztalták. 

B6r. Ritkán kiötés, viszketés. Egyedi esetekben 
photosensitivitás, bőrpír, hajhullás. 

Csontváz-izomzat. Ritkán ízületi fájdalom, izom
gyengeség, izomfájdalom. 

Központi és perifériás idegrendszer. Fejfájás, 
ritkán szédülés, parae"sthesia, álmosság, álmat
lanság. 

Kivételesen reverzibilis mentális confusio, agita
tio, depressio és hallucinatio, elsősorban súlyos be
tegek esetében. 

Gastrointestinális tünetek. Hasmenés, székreke
dés, gyomortáji fájdalom, émelygés, hányás, flatu
lentia. 

Ritkán stomatitis és gastrointestinális candidiasis. 
Máj. Ritkán megnövekedett májenzim értékek. 
Ritkán encephalopathia korábban súlyos máj-

betegségben szenvedó betegeknéL hepatitis sár
gasággal vagy ezen tünet nélkül májelégtelenség. 
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Endocrin hatás. Kivételes esetekben gynaeco
mastia. 

Haematologia. Ritka esetekben leukopenia és 
thrombocytopenia. 

Egyéb. Ritkán gyengeségérzés. 
Hypersensitiv reakció, pl. urticaria, angiooede

ma, láz és bronchospasmus. 
Ritkán fokozott izzadás, periféris Of:>dema, ho-

mályos látás, ízérzés zavarai. · 
Ritkán é~ súlyos betegek esetében, akik különö

sen nagy dózisban intravénás Losec injekciót kap
tak, irreversibilis látás- és halláskárosodást tapasz
taltak. A beadott gyógyszer és az észlelt mellékha
tások között ok-okozati összefüggés nem volt meg
állapítható. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A Losec meghosszabbíthatja a diazepam, war
fario és fenitoin eliminációját, melyek a májban oxi
dációval metabolizálódnak. Warfarint és fenitaint 
szedő betegek ellenőrzése ajánlatos és esetleg a 
dózis csökkentése válhat szükségessé. 

(Napi 20 mg Losec a fenitoin vérszintjét nem vál
toztatta meg.) 

A cytochrom P 450 enzimrendszer útján metab
olizálódó gyógyszerekkel való kölcsönhatás lehető
sége nem zárható ki. 

Nem tapasztaltak interakciót propranolollal, 
metoprolollal, teofillínnel, lidocainnal, kinidínnel és 
amoxicillinnel. 

Nincs interakció antacidokkal és a táplálék sem 
befolyásolja a Losec hatását. 
• Figyelmeztetés 

Gyomorfekély esetében a kifekélyesedett rossz
indulatú daganat lehetőségél előzetesen ki kell zár
ni, mivel a kezelés elfedheti és késleltetheti a tüne
teket. 

A Losec nem adható terhesség és szapiatás 
idején, kivéve, ha azONOS a kezelést elengedhetet
lennek tartja. (ÁIIatkísérletekben terhesség és szap
tatás idején az ameprazol semmiféle magzati káro
sodást vagy teratagen hatást nem mutatott.) 

Túladagolás: Ilyen irányú tapasztalat ezidáig 
nincs. Egyszeri 160 mg és napi 360 mg adag jól tol
erálható. 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K-1644 

. i.:ofi:NSIIII ·s~!ft;lljlt~l:lll!tt'((2sxY····· 
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A benazepril hidraklorid a májban hidrolízis útján 
aktív hatóanyaggá, benazepriláttá alakul, amely 
gátló hatást fejt ki az angiotenzin konvertáz enzimre 



(ACE) és ezáltal csökkenti az angiotenzin l átalaku
lását angiotenzin !l-vé. Csökkenti az angiotenzin ll 
által közvetített vasoconstrictiót, valamint az 
aideszteron felszabadulást. Mérsékeli a vasadilata
tic kiváltotta reflexes szívfrekvencia-fakozódást. A 
többi ACE-gátlóhoz hasonlóan gátolja a vasadilata
tor hatású bradikininek kinináz általi lebontását. Ez a 
gátlás valószínűleg szerepet játszik a vérnyomás
csökkentő hatásban. 

A hypertonia minden stádiumában csökkenti a 
vérnyomást. Orthostaticus vérnyomásváltozást kis
mértékben, vagy egyáltalán nem okoz. Egyszeri 
orális adag után a vérnyomáscsökkentő hatás i óra 
múlva jelentkezik, a maximális vérnyomáscsökke
nés 2-4 óra alatt alakul ki. A hatás legalább 24 órán 
át tart. Ismételt adagolás esetén 1 hét után érhető el 
maximális vérnyomáscsökkenés. 

A kezelés hirtelen abbahagyása nem eredmé
nyez gyors vérnyomásemelkedés!. Tartós alkalma
zás során sem figyeltek meg kumulációt. 

Orális alkalmazásakor gyorsan felszívódik és 
farmakológiailag aktív metabolittá, benazepriláttá 
alakul át. A benazeprilát plazma csúcskoncentráci
óját 90 perc alatt éri el. 

A benazepril és a benazeprilát 95%-ban kötődik 
a szérumfehérjékhez (elsősorban albuminhoz). A 
változatlan benazepril gyorsan és teljesen kiürül 4 
órán belül, a benazeprilát (hatékony metabolit) eli
minációja 2 fázisú. A végső eliminációs fázis 24 óra. 
A benazepril csak nyomokban jelenik meg a vizelet
ben, míg a bevitt adag 20%-a a vizeletben 
benazeprilát formájában választódik ki. 

A kinetikát csak minimális mértékben befolyásol
ja az életkor, a vese enyhe, vagy mérsékelten súlyos 
megbetegedései (kreatinin clearence> 30 ml/perc), 
súlyos veseelégtelenség kreatinin clearence< 30 mVperc) 
a dózis csökkentését teszi szúkségessé. Terminális 
veseelégtelenségben is kiürül a plazmából, a nem 
renális (metabolikus vagy epe) kiválasztás kompen
záini képes az elégtelen vese elearancet 
o Hatóanyag 

5 mg, 10 mg, 20 mg benazeprilium chioratum 
tablettánként. 
e Javallat 

Hypertonia minden stádiuma. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység benazepril vagy más ACE
gátlóra, gyermekkor, terhesség, szoptatás. 
e Adagolás 

Szokásos adagja felnőtt diuretikus kezetésben 
nem részesülő betegnek a kezelés kezdetén napi 
10 mg. Elégtelen hatás eselén ez napi 20 mg-ra 
emelhető. Előfordulhat. hogy a napi egyszeri adago
lásra beállított betegnél vérnyomáscsökkentő hatás 
az adagolási intervallum vége felé kevésbé érvé
nyesül, ilyenkor a napi adagot két részre kell elosz
tani vagy diureticumot is kell adni. 

A maximális napi adag 40 mg egyszeri vagy két 
egyenlő részre elosztva. 

Speciá/is adagolások: Ha manaterápiában a 
megfelelő vérnyomáscsökkenés nem érhető el, más 
vérnyomáscsökkentőkkel kombinálható (pl. tiazid 
diureticumok, kalcium antagonisták, béta-blokko
lók), de ez esetben alacsonyabb kezdő adagot ke!l 
alkalmazni. 

Súlyos veseelégtelenségben (kreatinin clear
ence <30 ml/perc) a kezdő napi adag 5 mg, szük
ség eselén ez az adag napi 1 O mg-ig emelhető óva
tosan. Szívelégtelenségben szenvedó hypertoniás 
vagy előzőleg diureticumokkal kezelt betegek aján
lott napi adagja 5 mg. · 
o Mellékhatás 

Általában enyhe és átmeneti fejfájás, szédülés, 
felsőlégúti tünetek, fáradtság, köhögés, hányinger, 
rhinitis, izomfájdalom. 

1-2%-os gyakorisággal 
Viszketés, kipirulás, szédülés, aluszékonyság, 

álmatlanság, idegesség, palpitatio, mellkasfáj
dalom, perifériás oedema, dyspepsia, sinusitis, inf~ 
luenzás tünetek, húgyuti tünetek. 

1% alatti gyakorisággal 
Túlzott mértékű vérnyomáscsökkenés, ajak-, 

vagy arc oedema (Jásd Figyelmeztetés). 
Gastritis, flatulentia, hányás, székrekedés, 

asthenia, szorongás, depresszió, hypaesthesia, ko
ordinációs zavarok, nehézlégzés, generalizált oede
ma, impotencia, arthritis, tinnitus. 

Laboratóriumi elváltozások 
Karbamid nitrogén és szérum keratinin szint 

enyhe emelkedése, a kezelés abbahagyásával re
verzibilis O, 1 %-os gyakorisággal. Az ilyen emelke
dés gyakoribb a diureticumot kapó, ill. a vese veró
ér szűkületben szenvedó betegeknéL 
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A benazepril neutropeniát okozhat (1500/mm3), 
amely klinikailag tünetmentes, nem teszi szükséges
sé a kezelés megszakitását 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosság ajánlatos- más vérnyomáscsökken
tókkel, diureticumokkal (additív hatás), kálium spó
roló diureticumokkal (spironolakton, triamteren, 
amilorid), a (szérum káliumszint emelkedése külö
nösen veseelégtelenség esetén). 

A Lotensin kinetikáját nem befolyásolja a 
hydrochlorothiazid, furosemid, chlorthalidon, digo
xin, propranolol, nifedipin, naproxen, eimelidin 
együttadás a. 

Diureticumot szedő betegeknél túlzott folyadék
vesztés esetén a kívánatosnál nagyobb vérnyomás
csökkenés lép felé az ACE-gátlókkal történő kezelés 
kezdetekor. A hypotensio minimálisra csökken, ha a 
diuretikus terápiát a Lotensin kezelés kezdete előtt 
néhány nappal elhagyják. 
e Figyelmeztetés 

Súlyos veseelégtelenségben szenvedő bete
geknél (kreatinin clearence < 30 ml/perc) a kezdő 

á.daga alacsonyabb. Különös óvatosság szükséges 
vese arteria szúkületben szenvedó betegek esetén, 
a vér karbamid-nitrogén, ill. a szérum kreatinin szint
jének emelkedése léphet fel, amely a Lotensin 
és/vagy diu.reticum elhagy<;isa után rendszerint re
verzibilis. 

A vesefunkciói főként az ilyen betegeknél és 
más vesebetegeknél a kezelés első heteiben, és ezt 
követően is rendszeresen ellenőrizni kell. 

Sebészeli beavatkozás előtt az anaesthesioló
gust tájékoztatni kell, hogy ACE-gátlót szed a beteg. 
Az olyan szerekkel végrehajtott anaesthesia során, 
melyek vérnyomáscsökkenést váltanak ki, az ACE
gátlók blokkolhatják a compensatorikus renin felsza
badulás eredményeként létrejött angiotenzin l. át
alakulását angiotenzin ll.~vé. Ha az anaesthlisia so
rán ez a mechanizmus hypotoniét hoz létre, ez tér
fogat növeléssei kompenzálható. 

ACE gátló kezelés során (főleg veseelégtelen
ség, kálium spóroló diureticum szedése során) 
hyperkalaemia jelentkezhet. 

Angioneuroticus oedema, arc-, vagy ajakduz
zadás jelentkezésekor a Lotensin kezelést azonnal 
abba kell hai;Jyni, és a beteget gondos megfigye
lés alatt kell tartani a duzzadás megszüntéig. 
Olyan esetben, amikor a folyamat érinti a nyelvet, a 
giottist vagy a gégét és fennáll a légutak elzáródá
sának veszélye, megfelelő terápiát, azaz 1:1000 
(0,3-0,5 ml) szubkutan adrenalin oldatot kell alkal
mazni. 

Drasztikus vérnyomáscsökkentési ritka esetben 
(0,4%) figyeltek meg. Hypotensio következhet bé 
ACE-gátlóval kezelt betegnél nagyfokú só-, és fofY8."
dékvesztés után pl. elózetes nagyadagú diuretikus 
kezelés dialysis miatt. Hypotensio jelentkezése ese
tén a beteget hanyatt kell fektetni, szükség esetén 
fizilógiás sóoldatot, iv. infűziót kell adni. 

A fehérvérsejtszámot rendszeresen ellcnózíni 
kell olyan betegeknél, akik vascularis vagy renalis 
kaliagen betegségben szenvednek. 

Óvatosságra van szükség idős, ill. szívelégte
Ienség vagy koszorúér ill. agyi érelmeszesedésben 
szenvedő betegeknél, ezekben a betegekben a vér
nyomás drasztikus csökkenése életfontosságú szer
vek elégtelen vérellátását okozhatja, és működésü
ket gátolhatja. 

Mint más vérnyomáscsökkentók, a közlekedés
ben való részvételt befolyásolhatja, ezért alkalmazá
sának elsó szakaszában -egyénenként meghatáro
zandó ideig - járművet vezetni, vagy baleseti ve
széllyel járó munkát végezni tilos! A továbbiakban 
egyénileg határozandó meg a tilalom mértéke. 

Túladagolás: Nincsenek tapasztalatok, de 
várható tünet a vérnyomás túlzott csökkentése. A 
benazeprilát nem dializálható. Hypotaníánál 
fiziológiás sóoldat ív. adása. 

Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtól 
védve. 
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e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1886 {5 mg filrntablet
ta); K- 1887 (10 mg filmtabletta); K- 1888 (20 mg 
filmtabletta) 

1-úBEX•elllulzió (1SO JnJl·.···•·• .Y •••••...•. ·. 

PERMAMED .·.•·••• • ÁtdktdbÓ~KX 
Fertőzés elleni, a bőrt nem ingerlő, enyhe hatá~ 

sú emulzió mosakodáshoz. A teljes testfelszínen 
használható fertőtlenítő, bórápoló és tisztító készít
mény. Serkenti a gyógyulást egyes bórbetegségek 
és a bór gombás fertózése esetén. 

Lúgot, bőrt ingerlő zsírsavakat, festékanyago
kat, illatosítókat és tartósítószereket nem tartalmaz. 

A hatóanyagnak baktérium-, gomba-, és sebor
rhoea-ellenes hatása van, a bőrt nem ingerli. Gyen
gén savas (pH 5,5), így a felhámnak fiziológ'iás vé
delmet nyújt. Pótolja a hiányzó telítetlen zsírsavakat 
és foszfátokat és megakadályozza a bór kiszáradá
sát Rendszeres alkalmazása esetén a bőrt lággyá 
és simává teszi, hatásosan védi. 
• Hatóanyag 

4,5 g dinatrium-undecylenamido-monoaetha
nolamido-sulfosuccinicum (150 ml) emulzióban. 
e Javallat 

Bacteriostatikus, gombaölő és sebastatikus ha
tása miatt fokozza a helyi kezelés hatását acne 
(acne vulgaris, acne juvenilis, acne conglobata, 
acne indurate stb.), rosacea, gombás bórfertőzés 
(tinea inguinalis, tinea interdigitalis, tinea manis et 
pedia stb.), pelenka- dermatitis (különösen szájpe
nésszel kombinálódva), valamint a nemi szervek 
gyulladása esetén. 

Gyengén savas, a bőrt nem szárító és irritáló, 
mosakodásra szolgáló emulzióként alkalmas a kö
vetkező bórbetegségekben: ekzemák (kontaktek.ze
ma, endogén ekzema -neurodermitis-, mikroorga
nizmusok által okozott ekzema stb.), seborrhoeás 
bórgyulladás, impetigo, intertrigo, pikkelysömör, va
lamint bizonyos foglalkozási bőrbetegségek kiegé
szítő kezelésére. 

Tartós kezelés esetén mosakodáshoz használt 
emulzióként különösen beválik: ha a bór a szappan! 
nem túri, a csecsemőápolásban, érzékeny gyulla
dásos és fertőzött bórűek mosakodásához, zuha
nyozásához és fürdéséhez, az intim területek kímé
letes tisztántartására, valamint a felfekvés megelő
zésére. 
• Adagolás 

Bórmegbetegedések esetén (pl. acne, ekzema 
és bórgyulladások) folyékony szappanként Gom
bás bőrfertőzés megelózésére: folyékony szappan
ként. Meggyorsítja a gombás bórbetegségek 
gyógyulását, ha a bőrt a gombaellenes gyógyszer 



helyi a!k.almazása előtt a beteg Lubex-el alaposan 
megmossa. A kiújulást gátolja, ha az érintett bórfe
lületet a hám kicseré!ódésének ideje alatt, vagyis a 
klinikai tünetmentesség után 5-6 hétig szappan he
lyett Lubex-el massa. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A gyártó adatot nem közölt 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K -1683 

LUBEXYI.; szuszpellzió (1 5Ó ti11). · ••. 

PERMAMED ATCkódtlWAEm .• .. 

Benznilperoxid tartalmú, kozmetikailag megfele
ló, mosakodásra szolgáló szuszpenzió, melyet a bór 
jól túr. Alaposan tisztítja a bárt és mikroorganizmus
ok elleni, antiseborrhoeás és faggyúoldó hatása 
alapján a bór elváltozások kezelésekor serkenti a 
gyógyulás folyamatát. 

A mikroorganizmusok elleni hatása gátolja a 
bórelváltozás kifejlődéséért részben felelás baktéri
umok (propionibaktériumok, staphylococcusok) nö
vekedését. 

Az antiseborrhoeás hatása korlátozza a bórel
változás idején megnövekedett faggyútermelést A 
szabad zsírsavak mennyisége érezhetően csökken, 
a triglycerideké, - melyek nem járulnak hozzá fagy
gyű keletkezéséhez- ná. 

A kerato -/comedolytikus hatása feltárja az el
szarusodott és ezáltal elzérádott faggyúmirigyeket, 
így a pattanások keletkezését megakadályozza. 

Nem tartalmaz comedogén anyagokat, mint fer
tőtlenítő- és tartósítószereket, festék- és illatosító 
anyagokat. 
e Hatóanyag 

6 g benzayium peroxydatum (150 ml) emulzió
ban. 
e Javallat 

Bőrelváltozások, különösen comedo-val járó 
ac ne. 
e Ellenjavallat 

Benzoilperoxiddal szembeni túlérzékeriység. 
Az érzékennyé válás kockázata csekély, 2% 

alatt van. 
Alkalmazásának ideje alatt nem szabad erős 

napra menni. 
• Adagolás 

Folyékony szappanként Használat előtt fel
rázandó! A bórfelületet langyos vízzel jól benedvesí
teni, pár fröccsentésnyi Lubexyl-t tiszta kézzel jól el
oszlatni, 1-2 perc múlva vízzel alaposan leöblíteni: 

Naponta általában kétszer alkalmazandó. A fel
használás gyakorisága és a behatás ideje a bór ér
zékenysége és a bóreíváltozás súlyossága szerint 
határozható meg. A kezelés időtartama általában 
2-5 hét. 
• Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Gyógyszerkf;)lcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
8 Figyelmeztetés 

Alkalmazásakor és leöblítésekor ügyelni kell, 
hogy ne jusson szembe, sem ajakra, szájba vagy az 
orrlyukakba. 

Fakító hatásamiatt ügyelni kell arra, hogy hajba 
(szemöldökre, szakállba) vagy színes anyagra ne 
juthasson l 

Hatásának fellépését az első napokban a bór fe
szülése és könnyú kipirulása kísérheti. f:rzékeny bór 
esetén a kezdetben fellépő gyengén égető érzés a 
kezelés folyamán általában elmúlik. Ha a túlzott kipi
rulás és égető érzés 5 napnál hosszabb ideig tart, a 
Kezelést abba kell hagyni. Ha a bántalom elmúlt, a 
kezelés ritkább alkalmazással illetve rövidebb ható
idővel általában folytatható, 
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e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 1684 

••I.OCJ:!l['J ~EP~T3,75'm~i!öj~~cif'{ . 
(f:porampull~+fx2 rni) · · · · 

1,Aésorr .. ·.·• ~í-~ ~?d ~ő~~EÓ2 
A hatóanyag a leuprorelin, szintetikus luteinizáló 

hormon-releasing hormon (LHRH) analog. Mint a 
természetes LHRH kezdetben serkenti az LH és 
FSH felszabadulást a hypophysisben, a gonad
működés átmeneti fokozódását eredményezve: nö
vekszik férfiakban a tesztoszteron és dihidrotesz
toszteron, nőkben az ösztron és ősztradial termelés. 
Tartós, folyamatos leuprorelin azonban csökkenti a 
gonadotropin szekréciót, reverzibilisen leállítja az 
ovariumok és testisek múködését. A leuprorelin gá
tolja egyes hormondependens tumorok növekedé
sét. Prostata cardnomában a tesztoszteron szekré
ció blokkolásával kémiai kasztráció érhető el. 
Myoma uteriben az ösztrogén szekréció csökkenté
sével a daganat mérete csökken, és a daganat 
okozta tünetek mérséklódnek (pl. metrorrhagia, kis
medencei fájdalmak, nyomás és dyscomfort érzés). 
Endometriosisban az endametrium szigetek kiseb
bednek, az újabb plakkok kialakulása gátlódik, 
csökken az összenővések száma. A Lucrin Depot 
injekció egyszeri adását követően egy hónap múlva 
is megfelelő terápiás plazmaszintet (0, 7 llg/ml) biz
tosít, azonban nem akkumulálódik. A leuprorelin 
acetát metabolizmusa, eloszlása, illetve kiválasztá
sa emberben nem ismert. 

e Hatóanyag 
3,75 mg leuprorelinum aceticum porampullán

ként 
Oldószer: 2 ml ampullánként (Segédanyagok: 

zselatin, mannitol). 
e Javallat 

Előrehaladott prostata carcinama palliativ keze
lése, myoma uteri, endometriosis. 
• Ellenjavallat 

A hatóanyag vagy a gyógyszer komponenseivel 
szembeni túlérzékenység. 

Ismeretlen eredetű vaginális vérzés. Szoptatás. 
Terhesség. 

A potenciális magzati károsodás miatt a kezelés 
idején a teherbeesés ellen nem-hormonális fogam
zásgátló módszerrel védekezni kell. 
e Adagolás 

Havonta{28naponként) 1-szer 1 amp. im. adandó. 
Myoma uteri-ben a kezelés hat hónapos vagy 

ennél rövidebb, ha a myoma visszafejlődése elóbb 
elkezdődött. 

Endometriosisban a kezelés időtartama általá
ban hat hónap. 

A beadás módja 
Olyan fecskendőt kelt használni, amelyhez 22-

es tü illeszthető. 
A hatóanyagat 1 ml oldószerben kell oldani és 

addig rázogatni, míg homogén, tejszerú lesz az in
jekció. Felszívódás után azonnal im. beadandó. Az 
injekció beadásának helyét rendszeresen változtat
ni kell. 
e Mellékhatás 

Prostata carcinomában 
-oedema, hányinger és hányás, a herék megki

sebbedése, hőhullám, izzadás, impotentia, genera
lizált fájdalomérzet, nehézlégzés, gyengeség. 

Myoma uteriben 
-oedema, hányinger és hányás, hőhullám, izza

dás, izületi fájdalom, fejfájás, depresszió, érzelmi la
bilitás, álmatlanság, szédülés, generalizált fájda
lom-érzet, helyi bőrreakciók, hüvelygyulladás, gyen
geség. Csontritkulás. 

Endometriosisban 
- oedema, hányinger, hányás, gyomor-bélrend

szeri panaszok, hőhullám, izzadás, mellduzzadás 
és fájdalomérzés, libido cSökkenése, ízületi fájda
lom, depresszió, érzelmi labilitás, fejfájás, szédülés, 
álmatlanság, generalizált fájdalomérzet, neuromus
cularis elváltozások, idegesség, paraesthesia, bór
reakció, gyengeség, fogyás vagy hízás, androgén 
hatások, fokozott szőrnövekedés, acne, sebor
rhoea. Csontritkulás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ösztrogénekkel való együttadása nem javasolt. 
• Figyelmeztetés 

A gyógyszer gyermekek kezelésére nem alkal
mazható. A kezelés első heteiben a klinikai tünetek 
súlyosbodhatnak, mivel átmeneti szteroid szint 
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emelkedés jöhet létre. A kezelés idején a hypo
physis múködés folyamatos ellenőrzése szükséges. 

Prostata careionama 
A Lucrin Depot nem alkalmazható olyan bete

geknél, akiknél az elimináció akadályozott vagy ger
incáttétjük van. A kezelés első heteiben néhány 
esetben a klinikai tünetek súlyosbadását ész!elték, 
mely bénuláshoz vezethet, sőt fatális kimenetelű Je
het. Ezért ilyen esetekben a nem Oepóf ·hatású 
leuprorelinnel végzett napi kezelés javallt, a beteg 
szigorú megfigyeléséveL A kezelésre adott klinikai 
válasz a tesztoszteron és savanyú foszfatáz szérum
szint mérésével követhető. 

N6gyógyászat 
A kezelés kezdetekor a terhességet ki kell zárni. 
A leuprorelin acetát kezelés a menopausához 

hasonló szintre csökkenti a plasma ösztrogének 
koncentrációját. Emiatt csontritkulás jöhet létre, ami 
a kezelés abbahagyása után megszúnik. 

Lucrin Depot havi 3,75 mg-os adagja a kezelés 
első hónapja után a betegek 74%-ánál, a második 
hónap után a betegek 98%-ánál eredményezett 
amenorrhoeát. A fennmaradó betegek többsége is 
csak enyhe vagy pecsételő vérzést tapasztalt. 

A kezelés javasolt tartama hat hónap. Ismételt 
kezelés nem javallt, mivel a megismétett kezelés 
biztonságosságára nincsenek adatok. 

Eltartás: szobah6mérsékleten (25 °C alatt). Az 
oldószerrel elkészített szuszpenziós injekció 25 °C
on 24 órán át stabil. 
• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 2206 

•. ~ouoY6~rL•i o·rn!) til~ta~!~tl~·(s!)~>'·.·• 
••LÜDIOMIL:2.s•ll}g.filrt\!<!bl~~a:(30~)·.••·; 
.I.UDÍQMILSO.mgfilmt<lbletta:(30x). 
·.'-U9.10MIL·7511}!J.fÍII1}!"bletta, 

(10x; 20l<;.30x)·················· •••••••••..••. 
I.UDIQMIL 25 m!!ls ml injekció 

(i ó1x srnl) >::'_, '----,._-:, ·_: ·_-: '',,'' ·,' 
CIBA AT~ kód:_-~b6A:~b"; 

Tetraciklikus antidepressivum. Kifejezett hangu
latemelő hatása egyaránt érvényesül szorongó és 
agitált, psychamatorosan gátolt, valaminttesti pana
szokkal,elfedett Járvált depressiókban. 

Szerkezetében és főleg psychofarmakológiai 
szempontból különbözik a legtöbb triciklikus antide
presszánstóL Erősen és szelektíven gátolja a nora
drenalin újrafelvételét a központi idegrendszer corti
calis szerkezetének praesynaptikus neuronjaiban. 
Erősen kötódik a központi alfa1-adrenorecep
torokhoz, ezzel szemben alig gátolja a serotonin új
rafelvételét, jelentás antihistamin hatása van, vala-



mint viszonylag közepes anticholinerg hatással ren
delkezik. 

Kisérleti úton kimutatható: tartós változások a 
neuroendocrin rendszer (növekedési hormon, mela
tonin, endorphinerg rendszer) reaktivitásában 
és/vagy bizonyos neurotransmitter rendszerek 
(noradrenalin, szerotonin, GABA) szintén szerepet 
játszanak a Ludiomil hatásmechanizmusában. 

Hatóanyaga lassan. de teljesen felszívódik. 8 
órán belül az orálisan beadott 50 mg maprotilin ma
ximális koncentrációja a vérben 48-150 nmol/liter 
(13-47 ng/ml). Egyszeri 50 mg iv. beadása után 
54-182 nm ol/l (17 -57 ng/ml) vérkoncentráció figyel
hető meg, mely a beadás után 8 órával kb. egyhar
madára csökken. Ismételt orális vagy intravénás 
adagolás után (napi 150 mg adagban) a kezelés 
második hetében eléri a 320-1270 nmol/1 (100-400 
ng/ml) sleady-state vérszintet, függetlenül attól, 
hogy a napi adagolást egyszerre, vagy három rész
dózisban végezzük. 

A steady-state kancentráció lineárisan arányos 
az adaggal, bár az abszolut koncentrációk egyé
nenként erősen eltérnek. A maprotilin eloszlási ará
nya a vérben és a plazmában 1 ,7. A liquor cerebro
spinalisban kimutatható hatóanyag kancentráció el
éri a szérum kancentráció 2-13%-át. Mind a terápi
ás, mind a magasabb plazmakoncentrációban a fe
hérjékhez való kötődés 88-89%. 

A megoszlási teret 23 liter/kg-ban számolták. 
A maprotilin felezési ideje 43 óra (27-57 óra), a 

normál clearance átlagában 514 ml/min. 21 napon 
belül egyetlen adag 57%-a választódik ki a vizelet
tel. 30%-a a széklet útján ürül változatlan formában 
és a metabolitok formájában (főleg g!ukoronidok). 
Az adagnak csak 2-4%-a ürül ki változatlan formá
ban a vizeletteL A steady-state kancentráció idős 
betegekben (60 éven felül) magasabb azonos ada
golási szint esetén, mint a fiatalabb betegeké. Be
szúkült vesefunkció {kreatinin-clearance 24-37 
ml/min) a felezési időt és a kiválasztást alig befolyá
solja normális májműködés esetén. A metabolitok 
kiválasztódása csökken ugyan a vizelettel, de kom
penzálódik az epén keresztül a széklet útján történő 
kiválasztással. 
e Hatóanyag 

10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg maprotilinium chio
ratum drazsénként; 

25 mg maprotilinium mesilicum (5 ml) ampullán
ként 
e Javallat 

Depressio: Endogén depressiok, késői {invo!u
tios) formák. Psychogén: reactív, neurotikus, kimerü
léses depressio. Sornatogén (organikus vagy symp
tomás) depressio. Larvált' depressio. Menopausalis 
depressio. 

Más depresszív hangulati zavarok: szorongó", 
dysphoriás, ingerlékeny, apathiás állapotok, különö
sen idős korban. Psychosometikus és somatiklis 

panaszok, depressziós és/vagy szorongó háttérrel. 
Gyermek- és ifjúkori depressziók és ehhez kap

csolódó hangulati zavaro!<. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 
Epilepsiára való hajlam, görcskészség. Frissen le
zajlott myocardialis infarctus, AV vezetési zavarok, 
szúkzúgú glaucoma. vizeletretentio (pl. p'rostata· 
megbetegedések esetén). 

Nem adható, ill. adása megszakítandó alkohol, 
hypnoticum. analgeticum vagy psychotrap gyógy
szer okozta mérgezés esetén. 
• Adagolás 

Egyénenként kell meghatározni, és a válasz 
szerint beállítani, pL emelni az esti adagot, csök

. kenteni a nappali adagokat, vagy a napi adagot 
egyszerre beadni. Miután a tünetek nagyrészt el
tűntek, megkísérelhető az adag csökkentése, ha a 
tünetek ismét rosszabbodnak, az adagot az erede
ti szintre kell emelni. A napi egyszeri bevételt este 
célszerű elóírni. ami az esetleges altatószer, vagy 
tranquilláns szükségletet csökkenti, egyben mér
sékli a szer cholinolytikus és vérnyomáscsökkentő 
mellékhatását. 
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A cél, hogy a terápiás hatást a lehető legki
sebb adaggal érjük el, és az adagot lassan emel
jük. Ez különösen a növekedésben levő vagy idő
sebb depresszios betegekre vonatkozik, akik 
autonom idegrendszere kevésbé stabil, és általá
ban erősebben reagálnak a Ludiomilra, mint a kö
zépkorúak. 

A tablettát kevés vízzel kelllenye!ni. 
A napi adag a 150mg-ot nem haladhatja meg. 
Enyhe és kőzépsúfyos depresszióban, főleg 

járóbetegeknek: 1-3-szor naponta 25 mg per os, 
vagy 25--75 mg egyszer naponta, a tünetek súlyos
ságának és a beteg válaszának megfelelően. 

Súlyos depresszióban, főleg kórházban fekvő 
betegeknek: naponta 3-szar 25 mg vagy 1-szer 75 
mg per os. Amennyiben szükséges, a napi 
összadagot fokozatosan legfeljebb 150mg-ra lehet 
emelni, vagy több részletre elosztva, vagy egyszeri 
adagban este, a beteg válaszától függően. 

A nem megfelelóen reagáló, vagy terápiarefrak
ter esetekben szükségessé válhat a Ludiomil iv. 
adagolása, általában 25-100 mg/nap. Az egyszeri 
adag cseppinfúzióban 25-50 mg (1-2 amp.) iv., 250 
ml steril izotóniás konyhasó- vagy glukózoldatban, 
1,5-2 óra alatt. Ha nagyobb adag szükséges, 
75-150 mg-t (3--6 amp.) 500 ml-ben 2-:.;l óra alatt 
szabad bejuttatni. 

Az infúziós kezelés kedvező hatása többnyire az 
első két hét után beáll. Ezután a kezelés orális ada
golással folytatható. 

Egyéb depresszív hangulati zavarokban, vala
mint serdűlöknek és gyermekeknek: 

Óvatosan, kis adagokkal kezdeni, naponta 3-
szar 10 mg, vagy 1-szer 25 mg, ami szükség szerint 

emelhető óvatosan 3-szar 25 mg-ra, vagy 1-szer 75 
mg-ra a beteg válasza szerint. 

Mivel a gyerekgyógyászati tapasztalatok korlá
tozottak, ezek az adagolási javastatok csak megkö
zelítő útmutatásul szolgálnak. Serdülőknél az ada
golás a körülményektől fúggóen, a felnőttekével ará
nyos adagokra emelhetők. 

Idősebb betegeknek óvatos adagolással kell 
kezdeni a kezelést: naponta 3-szar 10 mg, vagy 1-
szer 25 mg. Ha szükséges, ez fokozatosan 3-szar 
25 mg-ra, vagy 1-szer 75 mg-ra emelhető, a beteg 
válaszától függóen. 
e Mellékhatás 

Általában enyhék és átmenetiek, és rendszerint 
megszúnnek a további kezelés során vagy az adag 
csökkentésekor. Komoly, pl. neurológiai vagy psy
chiatriai mellékhatások eselén a Ludiomil-kezelést 
abba kell hagyni. Idősebb betegek kOlönösen érzé
kenyek anticolinerg neurológiai, pszichiatriai vagy 
cardiovasculáris mellékhatásra. 

Neurológia: kábultság, fejfájás, szédülés. Ritkán 
convulsiók, extrapyramidalis zavarok, ataxia, gyen
geség, paraesthesia (zsibbadás, bizsergés). 

Psychiátria: átmeneti fáradtság, nappali kábult
ság, álmosság. Ritkán: alvászavar, agitatio, szoron· 
gás. Igen ritkán éjszakai rémálmok, nyugtalanság, 
zavart állapot, delirium, hallucinációk, hypomania, 
mania. 

Anticholinerg hatások: szájszárazság, homályos 
látás, vizeletretentio. Ritkán stomatitis. A fogszuva
sodás előfordulásának megnövekedését írták le 
antidepresszánsokkal tartósan kezelt betegeken. 
Tartós kezelés ezért komolyabb fogorvosi ellenőr
zést igényel. 

Bórreakciók: kiütés, urticf?.ria, néha lázzal együtt. 
Ritkán cutan vasculitis, pruritus purpura, fényérzé
kenység, oedema. 

Gastrointestinalis rendszer: hányinger, hányás, 
székrekedés. 

Cardiovascularis rendszer: orthostatikus hypoto
nia, tachycardia, szívritmuszavarok. Ritkán átveze
tési zavarok (pl AV-black), palpitatio, hypertensio, 
syncope. 

Légzórendszer: ritkán allergiás alveolitis 
eosinophiliaval vagy anélkül. 

Endocrin rendszer: ritkán a mell megnagyobbo
dása, galactorrhoea. 

Máj: ritkán szérumtranszamináz-emelkedés, he
patitis sárgasággal vagy anélkül. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Mivel a maprotilin csökkentheti az adrenergneu
ron-blokkolók (pl. guanetidin, betanidin) antihyper
tensiv hatását, és növelheti a rezerpin és metildopa 
központi nyugtató hatását, a hypertensio egyidejű ke
zelését más típusú vérnyomáscsökkentékkel megol
dani (pl. diureticumok, vasodilatatorok, vagy béta
blokkolók, melyek nem mennek át kifejezett biotran
szformáción) és a beteg vérnyomását ellenőrizni kell. 
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MAO-bénftó előzetes szedése után a Ludiomil
keze!és megkezdése előtt legalább 2 hét szanetet 
kell tartani, kOlönben potenciálisan súlyos mellékha
tások fordulhatnak elő. Ugyanez az óvatosság szük· 
séges, ha MAO-bénítót akarunk alkalmazni előzetes 
Ludiomil kezelést követően, mindkét esetben a 
Ludiomil. vagy a MAO-bénítót kezdetben alacsony, 
majd fokozatosan emelkedő adagokban keH adni és 
hatását a terápiás válasz kialakulásáitfelléA6rizni. 

A Ludiomi! potenciálhatja a sympathomimetikus 
szerek, pl. noradrenalin, adrenalin, amfetamin. 
metilfenidat cardiovascularis hatásait. 

A Ludiomil potenciálhatja az alkoholt vagy a köz
ponti idegrendszeri depresszáns gyógyszerek {pl. 
barbiturátok, általános érzéstelenítők), valamint anti
cholinergicumok (p!. atropin, piperidinek) és a lev
odapa hatását. Másrészról a hepatikus monooxi
genáz enzimrendszert aktiváló gyógyszerek (pl. 
barbiturátok, fenitoin, karbamazepin) meggyorsit
hatják a maprotilin metabolizmusát és csökkenthetik 
az antidepresszív hatását. Feniteinnal együtt adva 
annak magasabb szérumkoncentrációját idézi eló, 
Igy a fenitoin mellékhatásait manifesztá!hatja. A 
gyógyszerek adagelását szükség esetén megfeleló
en módosítani kell. 

A Ludiomil és major tranquillánsok együttadása 
megnövelheti a maprotilin szérumkoncentrációját, 
ami a görcsküszöb csökkenéséhez és rohamok ki
a!akulásához vezethet 

Benzodiazepinekkel kombinálva fokozott szedá
lást okozhat. 

Béta-blockolókkal, melyek kifejezett biotransz
formácián mennek keresztül (pl. propranolol) 
együttadva, a maprotilin szérumkoncentrációja 
megnövekedhet Ilyen kezelés kezdetén és végén a 
Ludiomil adagját ennek megfe!elóen kell beállítani, 
és/vagy a plazmakoncentrációt mérni. 

Bár a maprotilinnal még nem írták le, ismeretes, 
hogy a cimetidin együttadagolva triciklikus antide
presszánsokkal (pL imipramin), az utóbbi szérum
koncentrációjának megnövekedéséhez vezethet és 
nemkivánatos me!lékhatásokat okozhal {pl. erős 

szájszárazság, látászavar). 
e Figyelmeztetés 

Fokozott ellenőrzés mellett adható károsadott 
máj- és vesemúködés, vizeletürltési nehézség, vala
mint szembelnyomás-növekedés előzménye ese
lén. Szlvbetegeknek, beleértve a myocardialis 
infarctus előzményét is, valamint idősebb betegek
nek óvatosan kel! alkalmazni a szívmúködés ellenőr
zésemellett és ha szükséges, EKG-val kontrollálva. 

óvatosan adható hyperthyreosis, vagy thyreoid
hormonok adagolása esetén a nemkívánatos 
cardiá!is hatások megnövekedésének esélye miatt. 

Orthostatikus hypotensióra hajlamos betegek 
vérnyomását rendszeresen ellenőrizni kelL 
Psychetikus epizódot és hypomaniás vagy maniás 
epizódokat is leírtak a depresszív fázis triciklikus 
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antidepresszívumokkal történő kezelés során. Ilyen 
esetekben szükséges lehet a Ludiomi! adagjának 
csökkentése vagy megvonása, valamint antipsy~ 
chotikus gyógyszer adagolása. Fokozott óvatosság 
szübéges, ha olyan gyógyszereket alkalmazunk, 
melyek a görcsküszöböt csökkentik, pl. fenotiazin
származékokat adnak egyidejűleg. 

Ha a Ludiomil felírásával egyidejűleg a benzodi
azepineket meg kell vonni, azt kOlönösen óvatosan 
kell végezni. 

Ludiomil és MAO-bénítók együttadását el kell 
kerülni, mivel ilyen kezelésre még nem ál\ elegendő 
klinikai tapasztalat rendelkezésre. 

Bár a fehérvérsejtszámban változást csak igen 
ritkán írtak le, ismeretes, hogy az antidepresszánsok 
a vérképben változásokat okozhatnak. Ezért· a 
Ludiomillal kezelt beteget figyelemmel kell kísérni 
(pl. láz, torokfájás fellépése, fehérvérsejtszám), kü
lönösen a kezelés első néhány hónapjában. 

Terhesség és szoptatás időszaka. A terhesség 
első három hónapjában alkalmazása nem ajánlatos. 
Terhesség további szakaszában is, alkalmazása az 
elóny(kockázat különleges mérlegelését követeli 
meg. Figyelembe veendő továbbá, hogy a ható
anyag átmegy az anyatejbe. 

Elszórt esetek utalnak arra, hogy esetleg össze
függés volt a Ludiomil kezelés és a magzaton ész
lelhető mellékhatások között. Állatkísérletek során 
sem teratogén hatást, sem mellékhatásokat nem 
tudtak az embrión és/vagy magzaton kimutatni. 

Szoptató anyák az orvos egyedi mérlegelése és 
előírása esetén szedhetnek Ludiomilt. Ebben az 
esetben a gyermeket is megfigyelés alatt kell tarta
ni az esetleges mellékhatások miatt. 

Túladagolás kiválthatja a központi idegrendszer 
depresszios, vagy izgalmi állapotát és súlyos anti
cholinergiás és cardiotoxikus hatást okozhat. Tüne
tei: álmosság, nyugtalanság, ataxia, convulsio, stu
por, hyperpyrexia, coma, tachycardia, arrhytmia, 
hypotonia, tégzésdepresszió. 

Specifikus antidoturna nincs. A beteget kórház
ba kell szállítani, a vitális funkciók fenntartása mel
lett törekedni kell a még fel nem szívódott gyógyszer 
mielőbbi eltávolítására (hánytatás és/vagy gyomor
mosás). 

A légzőrendszer múködésének fenntartásához 
azonnal mesterséges légzést kell alkalmazni. 
Hypotensio esetén és keringési rendellenességben 
a plazma mennyiségét növeini kell. Ha acidosis lép 
fel. nátrium-hidrogénkarbonátüt adjunk. Ha a szív
izom múködése csökken, megfontolandó dopamin 
vagy dobutamin adása cseppinfúzióban. A metabo
likus acidosis és az alacsony szérumkálium-kon
centráció korrekciója nátrium-hidrogénkarbonát int
ravénás adásával és káliumpótlással hatásosnak bi
zonyult az arrhythmiák kezelésében. Bradyarrhyth
mia vagy AV-black esetén szív-pacemaker időleges 
behelyezése is számításba jöhet. Diazepam adago-

lása hasznos, amennyiben görcsök lépnek fel. 
Mivel a fizosztigminról leírták, hogy növeli a 

görcskészséget, használata kontraindikált Ludiomil 
túladagolása esetén. A vitális funkciókat (EKG-t is 
beleértve) néhány napon át monitorozni kell. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
kéntmeghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani! 

Eltartás. Az ampullák tárolása fénytól védett he
lyen történjék. 
e Megjegyzés:+ V Fb (injekció) 
e Törzskönyvi szám: K- 892 (10 mg filmtablet
ta); K - 893 (25 mg fi!mtabletta): K - 894 (50 mg 
filmtabletta; K- 1256 (75 mg filmtabletta): K- 895 
(injekció) 

• Hatóanyag 
0,8 mg és 3,2 mg gonadorelinum diaesticum 

porampullánként, oldószer: 1 O ml 0,9% natrium 
chioratum oldat. 
• Javallat 

Részletes /nőgyógyászati/ endocrin kivizsgálás 
után alkalmazható, ha a beteg aláveti magát az elő
írt ellenőrző vizsgálatoknak. 

Lutrelef 0,8 mg inj.: fő javallsta a más gyógysze
rekkel nem befolyásolható, a 2, 3/a és a 3/b fokozat
ba sorolható, funkcionális meddőséget okozó hypo
thalamicus amenorrhoea. 

Lutrelef 3,2 rilg inj: fő javafiata a más gyógysze
rekkel nem befolyásolható a 3/c csoportba sorolha
tó, funkcionális meddóséget okozó hypothalamikus 
amenorrhasa /a progeszteron teszt és a Gn-Rh teszt 
is negatív/. 

Az amenorrhoeák felosztása súlyosság szerint 
/Levendecker/: 

-1. fokozat a clomifén citrát teszt pozitiv /vérzés 
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jelentkezik/, 
1/a: normális lutEiális fázis, 
1/b: sárgatest elégtelenség, 
1/c: anovulatiós ciklus. 
2. fokozat: progeszteron teszt pozitív, klomifén 

citrát teszt negatív. 
3. fokozat: progeszteron teszt negatív. Attól fűg

góen, hogyan reagál a hypophysis 100 J.lg Gn-RH ív. 
adására, lehet: 

3/a: .adult válasz": az LH emelkedése maga
sabb, mint az FSH-é, 

3/b: .prepubertá!is válasz": az FSH és LH emel-
kedése hasonló, 

3/c: nincs válasz. 
Endogén eredetú Gn-RH hiány. 
A gyógySzer serkenti a sárgatest múködését is, 

s ezáltal elősegíti ·az implantatiot. 
• Ellenjavallat 

Nincs. 
Nem érdemes a Lutrelef-et adni, ha az ovulatió 

c\omifén citráttal, hMG-vel vagy hCG-vel is kivált
ható. 
• Adagolás· 

A pontos adagolást a Zyk!omat hormonpumpá
val (Zyklomat Hormonpumpe) és szerelékkel 
(Zyklomat Set) végezhetjük. A pumpát úgy állítjuk 
be, hogy 88 perces szünet után 1 percig adagalja a 
gyógyszert (pulzációs alkalmazás). A modern ké
szülékeken változtatható a szünet hossza. 

A katéteren keresztül egy perc alatt 50 J.ll oldat, 
azaz körülbelül 20 J.l9 Gonadore!in kerül a vér
áramba. 

A tasak tartalma 88 perces ciklusok esetén kb. 
10 napig elegendő. 

A kezelést a menstruatio (hormonmegvonásos 
vérzés) 4. napján kezdjük ei. Folytathatjuk a ciklus 
második felében a jelentkező mensesig, vagy ha 
terhesség következik be, az imp!antatio időtartama 
alatt is. 

Az ovulatio kiváltása céljából a kezelést kiegé
szíthetjOk hCG készítmény adásával is (pl. 1-2 alka
lommal 7500/E). A corpus tuteum múködésének tá
mogatására is adhatuJ)k hCG-t (pl. 3 naponként 
3000-4500/E). 

A kezelés hatását az ébredési hőmérséklet mé
résével, ill. ultrahang fol!iculometriával ellenőrizzük. 
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Ez utóbbi alkalmas a hCG adás időpontjának meg
határozására (ha 18-20 mm a tüsző átmérője, akkor 
adjuk a hCG-t). 

A Zykiomat-Set 6sszeálfítása a szerelékhez mel
lékelt rajz szerint történik. 

A liofilizá!t hatóanyagat 8 ml oldószerrel oldjuk fel. 
Intravénás alkalmazása esetén 1000 !E heparin 

oldatot is adunk hozzá tuberkulin fecskendővel. Sc. 
alkalmazásnál heparinra nincs szükség.''Az oldatot 
az ún. "test" katéteren keresztül, retrográd úton 
fecskendezzük a zacskóba. Ezt követően a zacskót 
behelyezzük a pumpába, a "test" vezetéket az eló
irásnak megfele!ően helyezzük e! és az oldatot az 
összekötő részig pumpáljuk /!égte!enftjOk/. 

A vénába helyezett ún. ~kar" katétert heparin ol
dattal töltjük fel. A sc. katéter esetén erre nincs 
szükség. 

Az iv. kezelés e!ónyösebb. Sc. alkalmazás ese
tén a katétert a köldök alatti területen szúrjuk be a 
has bőrébe. A pumpa működését halk sípoló hang 
jelzi. 

Ezáltal a beteget ellenőrizni tudja, hogy múkö
dik-e. 
o Mellékhatás 

Nem ismert. 
Intravénás alkalmazás esetén igen ritkán, enyhe 

phlebitis is elófordulhat, a katéter helyi izgató hatására. 
• Figyelmeztetés 

A gyógyszert csak a korszerú /nógyógyászati/ 
endocrin kivizsgálásban és kezelésben járatos sze
mélyek alkalmazhatják. A hatására létrejött terhes
ség fokozott kockázatú, veszélyeztetett terhesség
nek kell nyilvánítani. 

Eltartás: szobahómérsékfeten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1259 (0,8 mg injekció) 

K- 1260 (3,2 mg inJekció) 
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A martin centrálisan ható, apiaid fájdalomcsilla
pító. 

Az. orálisan alkalmazhaló retard kapszula napi 
kétszeri adagolási tesz lehetövé. 

A maximális koncentrációt 2 óra múlva éri el a 
vérben. A felszívódott martin 30%-ban a plazma 
proteinjeihez kötódik, a parenchymás szervekben 
(vesék, tüdő, máj) magasabb koncentrációban jele
nik meg. 

A martin legfőbb megoszlási területe a vázizom
zat. A martin főleg a májban metabolizálódik, 
glukuronkonjugátumok útján, amelyek az entero
hepatikus körforgásba kerülnek. 

Az elimináció nagyrészben a vesén át történik 
glukuronkonjugátumok alakjában. A fecalis eliminá
ció csekély {10%}. 
e Hatóanyag 

10 mg, ill. 30 mg, ill. 60 mg, ill. 100 mg mor
phinium sulfuricum relard kapszulánként. 
e Javallat 

Súlyos krónikus fájdalom (vagy egyéb anal
getlcumokkal nem csillapítható, főleg rákos eredetű 
fájdalom). 
e Ellenjavallat 

Légzési elégtelenség, ismeretlen eredelO akut 
hasi tünetcsoport, súlyosan károsadott májfunkciók, 
agyrázkódás és intracranialis nyomásfokozódás, 
akut alkoholmérgezés és delirium tremens, gyerme
kek 30 hónapos kor alatt, MAO-gátlókkal történő ke
zelés. 

Terhesség és szapiatás idöszakában alkalmazá
sa nem ajánlott. 
e Adagolás 

Feln6fteknek állalában 12 óránként 1-2 db 
10 mg-os kapszula. Az adagolás a fájdalmak sú
lyossága szerint változik és befolyásolja a megelő
zően szedett analgeticum is. 

Tartós fájdalmak eselén vagy a morfin megsza
késakor az adag növelhető akár több 1Omg-os kapc 
szula adásával, akár a nagyobb hatóanyagtartalmú 
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kapszulák (30mg, 60 mg, 100 mg) különbözó kom
binációkban történő alkalmazásával, amíg kialakul a 
szükséges fájdalomcsillapítás. 

Azoknál a betegeknéL akik megelőzően már 
azonnal ható orális martin kezelésben részesültek 
(tehát nem relard készítményt szedtek}, a napi 
adag megmaradhat, de 12 órás intervallumokat kell 
beiktatni a kétfelé osztott napi adag.alkalmazása 
során. Azoknak a betegeknek, akik megelőzően 
parenterális martint kaptak, az adagot megfe!elóen 
kell emelni, hogy kompenzálva legyen ·a hatáscsök
kenés, amely az orális adago!ásra történő áttérés
ből adódik. Az adag emelése olykor 50-100%-os is 
lehet. 

Az adagolás! egyénileg kell meghatározni min
den beteg számára. Ha a beteg nem képes a kap
szula lenyelésére, annak tartalmát bele lehet kever
ni félkemény táplálékba (püré, sGtemény, joghurt), 
vagy gyomorszandán keresztül is be lehet adni. 

Fokozott óvatosság indokolt idős egyének keze
lésében, máj- és veseelégtelenségben, hypothyreo
sisban, mellékveseelégtelenségben, shockban és 
vizeletretentio kockázata miatt uretro-prostata be
tegségekben. 
e Mellékhatás 

Hányinger, székrekedés, zavartság, olykor há
nyás, sedatio vagy izgatottság, különösen idősek
ben, delíriummal és hallucinatiókkal. Az intraera
nialis nyomás emelkedhet és súlyosbíthatja a meg
levő cerebralis rendellenességeket Növekedhet a 
nyomás a fő epeutakban. Vizeletretentio léphet fel 
prostata adenomában vagy uretra stenosisban. 
Mérsékelt légzésdepresszió terápiás dózisok alkal
mazásakor is kialakul. 

Túladagolás esetén (lásd a Figyelmeztetés) a 
mellékhatások igen súlyosak, söt halált okozóak is 
lehetnek. 

Fizikális és psychés függőség: terápiás adagok 
alkalmazásakor is felléphet 2-3 napos kezelés, de 
1-2 hét után is. 

A megvonási syndroma néhány órával a tartós 
kezelés abbahagyása után alakul ki, maximumát 
36-72 óra között éri e!. 

Tünetei: mydriasis, orrfolyás, izomgörcsök, fejfá
jás, izzadás, szorongás, izgatottság, álmatlanság, 
agitáltság, étvágytalanság, nausea, hányás, súly
csökkenés, diarrhoea, kiszáradás, végtagfájda!
mak, hasi görcsök, tachycardia, po!ypnoe, hőemel
kedés, vérnyomásemelkedés. 
8 Gyógyszerkölcsönhatás 

MAO-gátlók petidinnel együttadva halált okoz
tak. óvatosságból tanácsos 15 napos szünetet be
iktatni, ha MAO-gátlókkal történt kezelés után a be
teget apiaid ana!geticummal kell kezelni. 

Központi idegrendszeri depresszánsok és tricik
likus antidepresszánsok együttes alkalmazása api
odokkal hatáspotenciálást eredményez, a túladago
lás kockázatát jelenti. 
e Figyelmeztetés 

A martin a kábítószerek csoportjába tartozik, 
szedése hozzászokáshoz vezethet ismételt alkal
mazása fizikális és psychés dependenciát és tole
ranciát okoz. 

A tartós alkalmazás hirtelen megszakítása elvo
nási tüneteket okoz. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los! 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesita!t fogyasztani! 

Túladagolás tünetei: légzésdepresszió, nagyfo
kú miosis, hypotonia, hypothermia, coma. 

Sürgősségi ellátás cardio-pulmonalis reanimáci
ós részlegen. 

Specifikus kezelés: a légzésdepresszió meg~ 
szüntethető nalorfinnal: 5-10 mg im. vagy iv. 
Shock eselén 15 percenként ismételve, 40 mg be
adási g. 

Naloxonnal (Narcan) 400 !lg iv., minden 2-5 
percben ismételve, ha szükséges (0,4-4 mg frakci~ 
anál! adagokban.) 

Naloxon adásakor fokozott óvatosság szüksé
ges, mert martin-függőség esetén a nagy adagú 
nalexon inj. elvonási tüneteket okozhat. Ilyen ese
tekben a naloxont emelkedő adagokban kell adni. 

Eltartás: szobahömérsékleten, 25 °C alatt, 
száraz helyen. 
• Megjegyzés: c:? {? v 
• Törzskönyvi szám: K -2311 (10 mg retard kap
szula}; K- 2312 (30 mg relard kapszula); K- 2313 
(60 mg relard kapszula); K- 2314 (100 mg retard 
kapszula} 

Magnézium* és alumínium hidroxid tartalmú 
antacidum. Emeli az intragastrialis, ilL az oesopha
gus lumen pH-ját, csökkenti a pepszin aktivitását. 
• Hatóanyag 

Maalox 79 szuszp.: 15,0 g magnesium hydroxy-
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datum, 22,5 g alumínium oxydatum, 8,125 g sorbi
tum 250 ml-enként, ill. 0,600 g magnesium hydroxy
datum, 0,900 g aluminium hydroxydatum, 0,325 g 
sorbitum 10 ml-enként, mentaolajat, meti!-p-hidro~ 
xibenzoátot és propil-p-hidroxi~benzoátot tartalma
zó vizes szuszpenzióban; 

Maalox szuszp.: 9,975 g magnesium hydroxyda
tum, 8,725 g aluminium oxydatum, 0,62S._Q_[l1anni
tum, 2,5 g sorbitum 250 m!-enként," 'ill. u;S985 g 
magnesium hydroxydatum, 0,5235 g aluminium 
hydroxydatum, 0,0375 g mannitum, O, 15 g sorbitum 
15 ml-enként, mentaolajat, metil-p-hidroxi-benzoátot 
és propil-p-hidroxi-benzoátot tartalmazó vizes 
szuszpenzióban; 

Maalox tabi.: 0,400 g magnesium· hydroxyda~ 
tum, 0,400 g alumínium hydroxydatum, 0,1268 g 
mannitum, 0,070 g sorbitum, O, 150 g saccharosum 
és mentaolaj tablettánként. 

A szuszpenziók az aluminium oxidat aluminium 
hidroxid gél formájában tartalmazzák. 
e Javallat 

Gyomorsav túltermeléssei járó megbetegedé
sek (pl. reflux oesophagitis, gastritis, ulcus duodeni, 
ulcus ventricu!i). 
• Ellenjavallat 

A gyógyszerkészítmény bármely komponense 
iránti túlérzékenység, súlyos veseelégtelenség (lásd 
Figyelmeztetés). 
• Adagolás 

Maa!ox 70 szuszpenzió 
Naponta 4-szer 10 ml (4-szer 2 kávéskanál vagy 

4-szer 1 tasak) 1 órával az étkezések után, valamint 
közvetlenGI lefekvés előtt. 

Maa/ox szuszpenzió 
Naponta 4-szer 15 m! ( 4-szer 1 evőkanál vagy 4-

sze r 1 tasak), 1 órával az étkezések után, valamint 
közvetienD Ilefekvés előtt. 

Maa/ox tabletta 
Naponta 4-szer 1 tablettát 1 órával az étkezések 

után, valamint közvetlenOIIefekvés előtt összerágva 
vagy elszopogtatva bevenni. 
e Mellékhatás 

Hosszantartó kezelés vagy nagy adagok alkal
mazása esetén csökkenhet a szérum faszforszint és 
hasmenés fordulhat elő. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejűleg történő alkalmazáskor más gyágy
szerek [pl. aszkorbinsav, amfetamin, kinidin, anti
cholinerg hatású gyógyszerek, kenodiol, fluoroki
nolonok, digitálisz glikozidok, vas és fólsav tartalmú 
gyógyszerek, H2-receptor antagonisták, izoniazid, 
ketokonazol, penicillamin, fenotiazinok (főként k!ór
promazin), fenitoin, foszfátok, szalici!átok, sucralfát, 
tetracik!inek, D-vitamin, indometacin, diflunizal, p
receptor blockolók] felszívódását megváltoztathatja, 
ezért a Maalox 70, illetve a Maalox készitmények és 
egyéb gyógyszerek bevétele közölt kb. 2 órának 
kell eltelnie. 



• Figyelmeztetés 
A Maatox 70 és a Maalox szuszpenzió tartósító

szerként metil- és propil-p-hidroxibenzoátot tartal
maz, amely arra érzékeny betegek esetében allergi
ás reakciókat válthat ki. 

Súlyos veseelégtelenség esetén a szérum ·alu
mínium- és magnéziumszint rendszeres ellenőrzése 
szűkségés. 

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható 
hypophosphataemia, intestinalis obstructio, appen
dicitis és székrekedés esetén. 

Cukorbetegek esetében figyelembe kell venni a 
Maalox tabletta 150 mg szaharóz tartalmát 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 2127 (szuszpenzió 250 
ml); K- 2126 (szuszpenzió 15 ml); K- 2125 (tabletta) 

MACR()D~)(6%(50foigldk~z: :::· •. •·· 
o!datban)iíJfúzió(lxSQ():A,I;··· 
10,..5QÖ:Íftl) 

HUMAN 
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• Hatóanyag 
Oextranum rectificatum pro infusione {Mr: 70 OOO) 

30 g, glucosum anhydricum 25 g, aqua dest. pro inj. 
ad 500 ml, palackonként pH=3,5-7,0. 
e Javallat 

Azon esetekben alkalmazható, amelyekben a ve
se nátrium-klorid-kiválasztó kapacitása csökkent. az
az amikor nagy mennyiségO folyadék adása szOksé
ges és egyben az elektrolitbeviteli korlátozni kell. 

Hypovolaemiás (haemorrhagiás, traumás, égé
si, septikus, toxikus) shock kezelése. Shock meg
előzése, pl. sebészeti esetekben az égési sérűlte
ken. Postoperativ és posttraumás thromboembolia 
megelőzése. 
e Ellenjavallat 
V érzékenységre való hajlam, pl. thrombocytopenia. 
Súlyos dekompenzáció, dextrántúlérzékenység. 
e Adagolás 

Hypovolaemiás shock és shockprophylaxis: 
kezdő adag 500-1500 ml ( 10-30 ml/ttkg) i v. A teljes 
adag és az infundálás sebessége a folyadékveszte
ség mértékétól. a haemokoncentráció, az artériás 
és centrális vénás nyomás nagyságától függ. 
Hypovolaemiás shockban - ha a vérnyomás emel
kedik és a pulzus csökken- az infúzió sebességét 
csökkenteni kell. 

A haematocritérték nem csökkenhet 0,25 alá. 
Akut haemorrhagiás esetekben . csak kivételesen 
adható 1500 ml-nél nagyobb egyedi adag egyidejű 
vértranszfúzió nélkül. A maximális adag 24 óra alatt 
2500 ml. Kívánatos azonban, hogy az 1500 ml felett 

adott Macrodexet hasonló mennyiségú vérrel 
egyidejűleg adják. Égési esetekben, amikor igen 
nagy a szöveti folyadékveszteség, 5000 ml is adha
tó az első két nap folyamán. 

Postoperatív és posttraumás thromboembolia 
megelőzésére 500-1000 ml (10-20 ml/ttkg) iv., a se
bészeti beavatkozás alatt vagy nyomban utána. A 
következő napokon a kezelést további 500 ml adá
sával lehet kiegész!teni. 
e Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: bőrpír, urticaria, hi
degrázás, vérnyomásesés keringési collapsus. 
Ezek a tünetek áltatában rever'zibilisek. 

Allergiás reakció esetén az infúzió adását meg 
kell szüntetni, és antiallergiás kezelés (epinefrin, 
kortikoszteroidok, antihisztaminokJ végzendő. 

Keringési collapsus esetén - más infúziós oldat~ 
tal - gyors volumenpótlást kel! végezni. 
e Figyelmeztetés 

A vérrel izolóniás. Hyperoncotikus kolloid oldat, 
ezért minden olyan esetben óvatosan kell alkalmaz
ni, amelyben valószínűsíthető a látens vagy mani
feszt szívgyengeség, mivel ezen esetekben a kerin
gés túlterhelésének veszélyével kell számolni. Gyors 
infundálás eselén a plazmatérfogat időlegesen a be
vitt mennyiségnél nagyobb mértékben növekedhet 
(minden gramm keringésben levő dextrán kb. 20-25 
ml vizet köt meg). A teljes adag és az infundálás 
gyorsasága a beteg klinikai állapota alapján·: vala
mint az artériás és a centrális vénás nyomás értéke~ 
inek figyelembevételével ítélhetö meg. Shock és 
égés kezelésekor krisztal!oid infúziós oldatok oly 
mértékben adhatók, hogy azok a folyadék- és elek
trolitegyensúlyt helyreállítsák és fenntartsák. 

A dextrán kristályosodásra hajlamos, ha hőmér
séklet-ingadozásnak van kitéve vagy magasabb hő
mérsékleten hosszabb ideig tárolják. 

Nem infundálható ugyanazon a szereléken át, 
mint a vér, mivel a tartósított vér és elektrolitmentes 
cukoroldatok elegyítésekor a glebulinak kicsapód
nak, a vörösvérsejtek pedig spontán aggregálódnak. 

Eltartás: Felhasználásig tehát állandó, 30 °C-ot 
meg nem haladó hőmérsékleten kell tárolni. SzálUtás 
alatt a hidegtól óvni kell. 
• Megjegyzés: Or 
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e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3597 

e Hatóanyag 
Oextranum rectificatum pro infusione (Mr: 70 

OOO) 30 g, natrium chioratum pro infusione 4,5 g, 

aqua dest. pro inj. ad 500 ml, palackonként 
pH=3,5-7,0. 
e Javallat 

Hypovolaemiás (haemorrhagiás, traumás, égé
si, septikus, toxikus) shock kezelése. Shock meg
előzése, pl. sebészeli esetekben az égési sérOite
ken. Postoperativ és posttraumás thromboembolia 
megelőzése. 

e Ellenjavallat 
Vérzékenységrevaló hajlam, pl. thrombocytope

nia. Súlyos dekompenzáció, dextrántúlérzékeny
ség. 
e Adagolás 

Hypovolaemiás shock és shockprofilaxis: kezdő 
adag 500-1500 ml (10-30 mt/ttkg) iv. A teljes adag 
és az infundálás sebessége a folyadékveszteség 
mértékétől, a haemokoncentráció, az artériás és 
centrális vénás nyomás nagyságától függ. 
Hypovolaemiás shockban - ha a vérnyomás emel
kedik és a pulzus csökken -az infúzió sebességét 
csökkenteni kell. 

A hematokritérték nem csökkenhet 0,25 alá. 
Akut haemorrhagiás esetekben csak kivételesen 
adható 1500 ml-nél nagyobb egyedi adag egyidejű 
vértranszfúzió nélkül. A maximális adag 24 óra alatt 
2500 ml. Kívánatos azonban, hogy az 1500 ml felett 
adott Macrodexet hasonló mennyiségű vérrel 
egyidejűleg adják. Égési esetekben, amikor igen 
nagy a szöveti folyadékveszteség, 5000 ml is adha~ 
tó az első két nap folyamán. 

Postoperativ és posttraumás thromboembolia 
megelőzésére 500-1000 ml (10-20 ml/ttkg) iv., a se~ 
bészeti beavatkozás alatt vagy nyomban utána. A 
következő napokon a kezBiést további 500 ml adá
sával lehet kiegészíteni. 
• Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók: bőrpir, urticaria, hi
degrázás, vérnyomásesés keringési collapsus. 

Ezek a tünetek általában reverzibilisek. 
Allergiás reakció esetén az infúzió adását meg 

kell szüntetni, és antiallergiás kezelés (epinefrin/ad
renalin/, kortikoszteroidok, antihisztaminok) vég
zendő. 

Keringési collapsus eselén-más infúziós oldat
tal- gyors volumenpótlást kell végezni. 
e Figyelmeztetés -

A vérrel izotóniás. Hyperoncolikus kolloid oldat, 
ezért minden olyan esetben óvatosan kell alkalmaz
ni, amelyben valószínűsithető a látens vagy mani
feszt szívgyengeség, mivel ezen esetekben a kerin
gés túlterhelésének veszélyével kell számolni. 
Gyors infundálás esetén a plazmatérfogat időlege
sen a bevitt mennyiségnél nagyobb mértékben nö
vekedhet (minden gramm keringésben levő dextrán 
kb. 20-25 ml vizet köt meg). A teljes adag és az 
infundálás gyorsasága a beteg klinikai állapota 
alapján, valamint az artériás és a centrális vénás 
nyomás értékeinek figyelembevételével ítélhető 
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meg. Shock és égés kezelésekor krisztalloid infúzi
ós oldatok oly mértékben adhatók, hogy azok a fo
lyadék- és elektrolitegyensúlyt helyreállítsák és 
fenntartsák. 

Azon esetekben alkalmazható, amelyekben a 
vese nátrium-klorid kiválasztó kapacitása nem csök
kent 

Eltartás. A dextrán kristályosodásra f:laj!amos, 
ha hőmérséklet-ingadozásnak van kitEiVe vag·y ma
gasabb hőmérsékleten hosszabb ideig tárolják. 

Felhasználásig tehát állandó, 30°C-ot meg nem 
haladó hőmérsékleten kell tárolni. Szál!itás alatt a 
hidegtól óvni kell. 
• Megjegyzés: Or 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3598 

A dopamin, ami a Parkinson-syndromában 
szenvedő betegek basalis ganglionjaiban nincs je
len elegendő mennyiségben, a központi idegrend
szer egyik fontos transmittere. A substitutios kezelés 
levodopával, a dopamin közvetlen metabolikus 
prekurzorával biztosltható, mert maga a dopamin 
csak igen korlátozott mennyiségben jut át a véragy 
gáton. 

A bejuttatás után a levedapa mind az agyban, 
mind a periférián igen gyorsan decarboxylálódik 
dopaminná. Ennek eredményeképpen a bejuttatott 
tevodopa nagyobb része nem jut el a basalis gan
glionokba, a periférián termelődött dopamin pedig 
gyakran okoz mellékhatásokat. Ezért van szükség 
az extracerebrális levactapa decarboxylálásának 
gátlására: Ez a levedapa és benserazid,- egy peri
fériás decarboxyláz gátló vegyület - együttes adá
sával érhető el. 

A Madopar e két anyag 4:1 arányú kombináció
ja, amely optimálisnak bizonyult a klinikai kipróbálá
sokon és a kezelés során is. 

A Madepar klinikailag ugyanolyan hatékony, 
mint a nagyobb adag önmagában adott levodopa, a 
betegek azonban jobban tolerálják. 

A Madopar kOiönleges formája az ún. HBS (Hyd
rodinamicaly Balaneed System=hidrodinamikailag 
szabályozott hatóanyag kioldódású rendszer.), ami 
a hatóanyag elhúzódó felszabadulását teszi lehetó
vé a gyomorban, ahol a kapszula több órán át ma
rad. Több órára biztosít terápiás plazma-szintet és 
jelentősen csökkenti a csúcskoncentrációt. 

A levodopa és a benserazid legnagyobb rész
ben (66-74%) a vékonybél felső szakaszából szívó
dik fel. A levedapa maximális plazmakoncenrációia 
a Madopar beadása után kb. 1 órával jelentkezik.· 



A Madepar HBS farmakokinetikai tulajdonságai 
különböznek a konvencionális kapszulákétól ill. tab
lettákétól. A hatóanyag lassan szabadul fel a gyo
morban. A maximális plazmakoncentráció-ami ala
csonyabb a konvencionális Madopárénál - a bevé
tel után kb. 3 órával jelentkezik. A plazmakoncentrá
ciós görbe hosszabb felezési idöt mutat (egy adott 
időtartam alatt a plazmakoncentráció egyenlő, vagy 
nagyobb mint a maximális kancentráció fele) akon
vencionális Madeparhoz képest, ami kifejezett neon
tralied release n tulajdonság mellett szál. 

A Madepar HBS biohasznosulása kb. 60%-a 
konvencionális kapszulákénak és tablettákénak. 

A levedapa eliminációs felezési ideje kb. 45 
perc. A levedapa és benserazid együttes használa
ta kompenzálja az agy dopamin hiányát. 

Terápiás adagban a benserazid nem jut át a 
véragygáton. Az agyi decarboxyláz a levodopát 
dopaminná alakítja át, ami azután minimális mennyi
ségben noradrenalinná, nagyobb részben inaktív 
metabolittá alakuL A benserazid a vékonybél hámjá
ban és a májban trihydroxybenzylhydrazinná 
hydroxilálódik. 

A levedapa és a benserazid kiürülése főleg a ve
sék útján történik. 
e Hatóanyag 

25 mg benserazidum (28,5 mg benserasidium 
chioratum formájában) és 100 mg levodopum kap
szulánként ill. 50 mg benserazidum és 200 mg lev
odopum tabletténként 
e Javallat 

Parkinson-kór. Symptomás (encephalitis után, 
toxikus vagy arteriosclerosissal összefüggő) parkin
sonizmus a gyógyszeres eredetű Parkinson-syndro
ma kivételével. 

A Madepar HBS kapszula főként a mozgástelje
sítmény ingadozás {"on-oW jelenség) bármely for
mája esetén, főleg, ha ez a jelenség összefüggést 
mutat a levodopa plazmaszintjével (pl. csúcs-dózis 
dyskinesia, .. wearing"-off jelenség). Éjjeli dystoniák 
és egyéb zavarok. 
e Ellenjavallat 

Súlyos, dekompenzált endocrin, renalis, hepati
kus, cardialis és pulmonalis megbetegedések. 

Psychosis és súlyos neurosis. Terhesség, szop
tatás. 25 éven aluli életkor (a csontrendszer kialaku
lásának befejezéséig). 
e Adagolás 

A tablettékat szükség esetén darabokra törve, a 
HBS kapszulát szétrágás nélkül étkezés közben kell 
bevenni. 

Optimális napi adagját minden esetben egyéni-
leg kell meghatározni. 

Az alábbi séma irányadó lehet 
Bevezető terápia 
Az első héten napi 3x% tabletta. Az egyénileg 

hatásos adag elérése érdekében az adag heten
ként egyszer napi % tablettával emelhető. Ha meg-

oldható a beteg rendszeres és fokozott ellenőrzése, 
az emelés üteme gyorsabb is lehet (pl. hetenként 
kétszer napi Y2 tabletta). Az általában hatékony napi 
adag 2--4 tabi. három-négy részre elosztva. Csak rit
kán szükséges napi 5 tablettánál nagyobb adag al
kalmazása. 

Példa: 

reggel délben 16 óra este napi összes 

1. hét y, " y, '" 2. hét " y, " y, 2 

3. hét " y, " 21> 

4. és 5. hét " y, 3 

Ha a javulás nem kie!égító, az adag lassú ütem
ben tovább emelhető. 

6.és ?.hét y, 3% 

Ha a napi 4 tablettánál több szükséges, a továb· 
bi emelést ajánlatos havonta egyszer végrehajtani. 

Azokban a ritka esetekben, amikor az egyszeri 
adag az előbbi sémaszerint soknak bizonyul, aján
latos egyszeri adagként % tablettát adni, a napi 
összmennyiség megtartása mellett. 

Fenntartó terápia 
A napi adagot minden esetben legalább 3 adag

ra elosztva kell alkalmazni. Az átlagos fenntartó 
adag 3-szor 1 tabletta. Mivel a tünetek javulásában 
ingadozások lehetnek, a napi mennyiséget és en
nek megoszlását a beteg egyéni szükségletéhez 
célszerű igazltani. 

Levodoparól Madoparra való áttérés. Ha a levo
dapával (Dopaflex) kezelt beteg számára indokolt a 
Madoparra történő átállítás, a változtatás egyik nap
ról a másikra végrehajtható, figyelembe véve, hogy 
napi 2 g levedapa (4 Oopaflex tabletta} hatásának 
napi 3-szar % tab\. Madepar "250" kapszula felel 
meg. 

Általában 4-6 hét szükséges az optimális hatás 
eléréséig. 

A nem levodopa tartalmú antiparkinson szereket 
tovább lehet adni, amig a Madepar teljes hatása 
nem jelentkezik, a hatás elérése után többnyire fo
kozatosan lehet azokat csökkenteni. 

A Madepar HBS-re való átállítás egyik napról a 
másikra történjék, megtartva a korábbi napi össz
mennyiséget és ugyanazt a gyógyszerbevételi gya
koriságot. Két-három nap után a dózist kb. 50%-kal 
kell fokozatosan emelni, e forma alacsonyabb bio
hasznosulása miatt. 
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A betegeket fel kell világosítani, hogy átmeneti
leg rosszabb !ehet az állapotuk. A Madepar HBS 
farmakokinetikai tulajdonságainak köszönhetően a 
hatás kb. 3 óra múlva jelentkezik. Ha szükséges, ha
tékony plazmaszintet hamarabb is el lehet érni 
Madepar HBS és konvencionális Madepar együttes 
adásával. Ez elsősorban a reggeli első adagnál le
het kívánatos, ami valamivel magasabb lehet a kö
vetkező adagoknáL 

A Madopar HBS egyéni beállítását lassan és 
gondosan kell végezni, az egyes dózis változtatá
sok között legalább 2-3 nap szünetet kell tartani. 

A Madepar HBS-re rosszul reagálóknak - még 
napi 1500-mg levodopa esetében is- az előző, kon
vencionális tablettával vagy kapszulával tör:ténó ke
zelés folytatandó. 

A Madepar HBS-re túl élénken reagálóknak az 
egyes gyógyszerbevételek közötti időintervallum 
megnyújtása kívánatos, mintsem az egyes dózisok 
csökkentése. 

Az éjjeli órákban fellépő "on-off" jelenségek ese
tében jó eredményekról számoltak be, ha az esti dó
zist fokozatosan legalább 3 kapszula Madopar 
HBS-re emelték lefekvés elótt. Ezeket a betegeket 
fokozottabban kell megfigyelni psychés mellékha
tások irányában. 
e Mellékhatás 

Anorexia, hányás, hányinger. Cardiovascularis 
zavarok, (pl. arrhythmia, orthostaticus hypotonia.) 
Psychés zavarok (álmatlanság, izgatottság, ritkán 
depresszio, psychoticus reakciók). A kezelés ké
sőbbi szakaszában (pl. coreiphorm, ill. atatoid jel
legű) hyperkinesisek. Ezek előfordulása a dózis las
sú emelésével a készítmény étkezés közbeni, il!. 
mindenképpen kevés táplálékkal és folyadékkal tör
ténő bevételével csökkenthető. 

Későbbi dózisemelés a terápiás hatás elérésére 
újra megpróbálható, mert a mellékhatások ismételt 
jelentkezése nem szOkségszerű. 

Mentális zavarok (álmatlanság, nyugtalanság, 
idősebb betegeken psychetikus reakciók) jelentkez
hetnek. 

A transaminéz és az' alkalikus phosphatáz aktivi
tás enyhe, a felső normálértéket meg nem haladó 
emelkedése, továbbá mérséke!t és átmeneti jellegű 
leukopenia és thrombocytopenia is előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- a klasszikus MAO-inhibitorokkal, L-deprenil 

kivételével (hypertoniát okozhat) 
Óvatosan adható: 
- sympathomimeticumokkal (hatásuk összege

zódhet) 
- antihypertensivurnakkal (hypotoniát okozhat). 

• Figyelmeztetés -
Más antiparkinson készftmény alkalmazását a 

Madepar hatásának kialakulása után fokozatosan 
kell csökkenteni. Glaucomás betegek intraocularis 
nyomását rendszeresen ellenőrizni kell. 

Szívizominfarctus, coronariaelégtelenség, car
dialis arrhythmia anamnesis esetén időszakos car
diovascularis (EKG is) ellenőrzés szükséges. 

Friss, aktív gyomorfekély vagy osteomalacia kór
előzmény esetén a beteget állandó megfigyelés 
alatt kell tartani. 

Az igen súlyos és sürgős esetektól eltekintve ál
talános anaesthesiát igénylő esetekben a sebészi 
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beavatkozást megelőzően 2-3 nappal kívánatos a 
Mactopar-kezelés felfüggesztése. Majd a kezelést 
ismét az adagok fokozatos emelésével kell újra kez
deni a korábbi adag eléréséig. 

Sebészi narcosis esetén a ciklopropán és 
halotán alkalmazása kerülendö. 

Hosszantartó, folyamatos kezelésesetén a vér
kép, máj- és vesefunkciók időszakos_ ellenőrzése 
szükséges. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

A túladagolás leggyakoribb tünete az akarattól 
független túlmozgások jelentkezése, zavartság, ál
mosság, ritkábban hányinger, hányás, arrhythmia. 

A túladagolás kezelése: a gyomor azonnali 
kiürítése, folyamatos keringés- és légzésellenőrzés 
(monitorozás), szükséges lehet légzésserkentök 
vagy antiarrhythmiás szerek, esetleg neurolep
ticumok adása is. 

Eltartás: hótól védve. 
o Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1157 (250 mg tabletta) 

K- 1498 (HBS kapszula) 

Orális magnézium-ion pótló gyógyszerkészlt
mény. 
e Hatóanyag 

500 mg magnesium oroticum (ami 2,7 mval, az
az 32,8 mg magnéziumnak felel meg) tabletténként 
e Javallat 

Adjuvánsként koszorúérbetegségek (rizikófakto
rok csökkentésére), szívritmuszavarok, a sima- és 
harántcsíkolt izomzat spastikus állapotai, éjszakai 
lábikragörcs, fokozott neuromuscularis ingerlékeny
ség esetén. Magnéziumpótlásra elégtelen bevitel 
(diéta vagy táplálkozási zavarok), tartós diureticum
vagy hashajtószedés esetén. Atherosclerotikus ke
ringési zavarok, cerebrosclerosis, arteriosclerosis, 
lipidanyagcserezavarok, hypercholesterinaemia 
megelőzésére és adjuváns kezelésére. 
e Ellenjavallat 

Súlyos vesefunkciós zavarok (szérum-kreatinin 
szint > 110 mmol), AV-black 1.-11.-111. fokozata, az 
elektrolitháztartás súlyos zavarai, myasthenia 
gravis. 

Általános érvényű abszolút ellenjavallat per os 
elektrolitpótlás esetén nincs. Minden egyes esetben 
meg kell vizsgálni a szervezet aktuális elektrolit-, 



vízháztartását valamint sav-bázis egyensúlyát, fi
gyelembe véve, áll-e fenn ellenjavallat a kérdéses 
kationra vagy anionra nézve {mindenek előtt vese
elégtelenség, anuría, exsiccosís esetén). 
o Adagolás 

Az alkalmazandó dózis a fennálló magnézium
hiány függvénye. 

Felnőttek szakésos adagja naponta 3-szar 2 
tabletta az első 5-7 napon a magnéziumraktárak 
feltöltésére, majd a fenntartó adag naponta 2--4 
tabletta. 

Fokozott magnézium-igény eselén az adag na
ponta 3-szar 2 tabletta. Éjszakai lábikragörcs jelent
kezésekor esténként 2-3 tabletta bevétele ajánlott. 

6 éven felüli gyennekek szakésos napi adagja 
1-3 tabletta. 

Az adagolás módja és időtartama 
A kúra minímálisan 6 hétig tart, de a készlimény 

tartósan, folyamatosan is szedhe1ó. 
A tablettékat célszerű szétrágva, kevés folya

dékkal lenyelni. 
e Mellékhatás 

Ritkán (a szokásos adagok túllépésekor) has
menés, nagy dózisok, illetve tartós alkalmazás ese
lén fáradékonyság fordulhat elő. (Ez esetben klinikai 
és laboratóriumi vizsgálat, a szérum-magnézium
szint ellenőrzése szükséges). Magnézium tartalmú 
antacidumok egyidejű szedése fokozhatja a hatást. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- vaskészitményekkel (a magnézium és a vas 

kölcsönösen gátolhatja egymás felszívódását); 
- tetraciklinekkel és nátrium-fluoriddal (felszívó

dásukat a Magnerat tabletta gátolhatja). 
Fenti készitmények és a Magnerat tabletta bevé

tele közótt 2-3 óra idő intervallum ajánlott. 
e Figyelmeztetés 

Nem állnak rendelkezésre a magnéziumhiányt
egyértelműen - bizonyitó klinikai-kémiai paraméte
rek. A normállsnál alacsonyabb szérum-magnézium 
kancentráció általában csak súlyos magnéziumhi
ány esetén alakul ki. Normális szérum-magnézium
szint mellett sem zárható ki azonban egy enyhe 
vagy közepes magnéziumhiány jelenléte, mivel a 
plazma- és az intracelluláris magnézium kancentrá
ció nem korrelál szükségszerúen. A magnéziumhi
ány diagnózisának felállfiásában ezért inkább a kli
nikai tüneteknek van döntó jelentőségük. Az egyre 
gyakoribbá váló magnéziumhiány egyik alapvető 
oka a táplálékkal bevitt magnézium elégtelen 
mennyisége. 

Túladagolás, antidotum 
Ép vesefunkció esetén magnézium-intoxikáció

val nem kell számolni. 
Esetleges magnézium-intoxikáció központi ideg

rendszeri (hányinger, hányás, vizeletretentio, obsti
patio, légzésbénulás) és cardiális tünetekben (az 
AV átvezelés és a kamrai ingerképződés befolyása-

\ása), valamint a neuromuscularis átvezetésre kifej
tett kurare-szerű hatásban nyilvánul meg. 

Antidaturnként intravénás kalcium {100-200 mg 
Ca ion bevitele 5-10 perc alatt) adható. Ezenfelül 
dialysis, peritoneális dialysis, és mesterséges léle
geztetés válhat szükségessé. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K-1645 

A Magnevist a spintomographia {mágneses re
zonancia tomographia, MRT) céljára alkalmazható 
paramágneses kontrasztanyag. A kontrasztnövelő 
hatást a gadopentetsav (a dieti!én triamin pentae
cetsav gadolinium komplexe == Gd DTPA) dimeglu
min (di-N-metilglukamin) sója közvetlti. 

A gerjesztett atommagoknak a gadoliniumion ál
tal megrövidített spin-rács-relaXációs ideje a proton
magspintomographiában, megfelelő felvételi szek
vencia esetén {pl. T1-súlyozott spinecho-eljárás) a 
jelintenzitás emelkedéséhez és ezáltal a képkont
raszt erősödéséhez vezet. 

A gadopentetát erősen paramágneses vegyület, 
mely már alacsony koncentrációtartományban is a 
relaxációs idők jelentős megrövidülését eredménye
zi. A paramágneses hatásosság- a relaxivitás, pH 7 
és 39 °C-on kb. 3,8 1/mmol sec, és csak kevéssé 
függ a mágneses tér erejétől. 

A paramágneses gadoliniumion a DTPA..,val 
erős kempiexet alkot rendkivül jó in vivo és in vitro 
stabilitással. A gadopentetsav dimegluminsója víz
ben jól oldódó, erősen hidrofil vegyület. Az anyag 
nem mutat említésreméltó fehérjekötódést, ill. en
ziminhiblciós kölcsönhatást {pl. myocardialis 
Na+fK+- ATP-áz-zal). 

A Magnevist "nem aktiválja a komplementrend
szer!, ezért valószínűleg csak nagyon ritkán vált ki 
anaphylactoid reakciót. A veseműködést nem befo
lyásolja. A klinikai vizsgálatok eredményei nem utal
tak arra, hogy a készítmény a beteg általános álla
potát, a máj~ és veseműködést, a szívmúködést, ill. 
vérkeringési befolyásolná. 
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Véletlen paravénás beadás enyhe lokális reakci
ól okozhat a beadás helyén. Állatkísérletben szenzi
bilizáló hatást nem észleltek. 

A gadopentetát úgy viselkedik a szervezetben, 
mint más erősen hidrofil, biológiailag semleges ve
gyület {pL mannit vagy inulin). lv. beadás után gyor
san eloszlik az extracelluláris térben és glomeruláris 
filtrációval a vesék útján választódik ki változatlan 
formában. Nem hatol át sem a sértetlen vér-agy-, 
sem a vér-heregáton. A placenta-gátat átlépő kis 

mennyiséget {kevesebb, mint a dózis 0,2%-a) a 
magzat gyorsan eliminálja. 

A gadopentetát totális, valamint renálls elear
ance-e 1,73 m2-re vonatkoztatva 120 ml/perc, így az 
inu\inéhoz, ill. az 51ctEDTA-éhoz hasonlítható. 

Erősen .korlátozott veseműködés esetén a ve
gyület szeNezetben való tartózkodásának ideje 
meghosszabbodik. Ilyen esetben a gadopentetát 
eliminálása extracorporalis haemodialysissel történ
het. 
e Hatóanyag 

0,469 g dimegluminium gadopenteticum, vala
mint max. 1,02 mg {max. 0,4 mg DPTA-nak megfe
lelő) 3-azapentametiléndiamin-N,N,N',N'-3 pentae
cetsav {DPTA)-megluminsót tartalmaz 1 ml vizes ol
datban. 
Kontrasztanyag-koncentráció (mg/ml) 
Kontrasztanyag-tartalom (g) 
1 O ml-es üvegben 
15 ml-es üvegben 
20 ml-es üvegben 
Fi_zikai tulajdonságok 
pH 
Viszkozitás {mPa.s ill. eP) 20 °C-on 

37°C-on 
ozmózisnyomás37°C-on (MPa) 

{atm) 
ozmolalitás37°C-on (Osm/kg H20) 
ozmolarítás37°C-on {Üsm/1 oldat) 

e Javallat 

469 

4,7 
7,0 
9,4 

6,5-8,0 
4,9 
2,9 

5,06 
49,8 
1,96 
1,44 

eranialis és spinalis mágneses rezonancia 
tomographia 

Főképpen tumorkimutatáshoz, valamint menin
geoma, {acustikus) ne'urinoma, infiltratív formában 
növekvő tumorok {pl. glioma) és metastatisok gya
núja eselén a további differenciál-diagnosztikához; 
kicsi és/vagy környezetével azonos intenzitású ké
pet adó tumorok igazolására; műtét vagy sugárterá
pia utáni recidiva gyanúja esetén; ritka neoplasmák, 
mint haemangioblastomák, ependynomák és kismé
retű hypophysisadenomák differenciált ábrázolásá
ra; a tumor kiterjedésének jobb meghatározására a 
nem agyszövetból eredő tumoroknál. 

Kiegészítésként spinális MRT-nél: intra- és 
extramedulláris tumorok elkülönítéséhez; szelid 
tumorrészek kimutatása ismert syrinxnél; tumorok 
intramedulláris kiterjedésének meghatározására. 

Magnevist beadása után a kontraszthatás követ
keztében a natív scan lehetőségeit meghaladó diag
nosztikus megállapításokra is alkalmas azokon a te
rületeken, ahol a vér-agygát funkciója zavart {pl. 
glloblastoma). Ugyanez érvényes, más, nem agyszö
veti jellegű intracranialis és intraspinalis laesiokra is. 

Egésztest mágneses rezonancia tomographia 
A Magnevist használata elsódlegesen a tumor

diagnosztikában javasolt: 
-· a női emlő rosszindulatú daganatainak kizárá

sára; 
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-a nóí emlődaganatok kezelése után a tumor és 
a hegszövet elkülönítésére; 

- a mozgásszervi tumorok és a hegszövet elkü
lönítésére; 

- csontdaganatok különböző elemeinek diffe
renciálására (daganatszövet, szövetszétesés, gyul
ladás); 

- májtumorok különbözó altípusainak megkülön-
böztetésére; · 

-a vese állományában és azon kívül elhelyezke
dó daganatok elkülönítésére; 

- a női adnextumorok kiterjedésének meghatá
rozására és a tumorok egyes részeinek megkülön
böztetésére. 

Magnevist alkalmazása javasolt a következő kü
lön!eges esetekben is: 

-célzott szővetmintavételek (biopsiák) végzésé
re csontdaganatoknál; 

- kiújult porckorongséN hegszövettól való elkü
lönítésére; 

- heveny szívizomkárosodás ábrázolására. 
e Ellenjavallat 

Súlyos vesefunkciós zavarok esetén csak rend
kívül indokolt esetben alkalmazható. 

Terhesség alatti adásának veszéfytelensége 
eddig még nem bizonyított, ezért az előny/kockázat 
alapos mérlegelése szükéges. 

Allergiás reakciókra hajlamos betegek esetében 
a Magnevist használatának javallatát különös gon
dossággal kell felállítani, mivel a rendelkezésre álló 
tapasztalatok szerint az ilyen betegek esetében 
gyakoribban a túlérzékenységi reakciók. 

Két éves kor alatti gyermekek esetében még 
nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű klinikai 
tapasztalat, ezért a Magnevist alkalmazása ennél a 
korcsoportnál nem javasolt. 
o Adagolás 

lv. bolus injekcióként 
Felnófteknek és 2 éves kor feletti gyermekeknek, 

a következő adagolási irányelvek figyelembe
vételével adható. 

Graniá/is és spináfis mágneses rezonancia 
tomográfia 

Általában 0,2 ml/ttkg Magnevist adása elegendő 
a jó kontraszthatás eléréséhez és a klinikailag fel
marült kérdés megválaszolására. 

Amennyiben biztos jeleket nem mutató MRT el
lenére is fennáll az intracranialis vagy intraspinális 
laesio alapos klinikai gyanúja, az eredeti összdózis 
30 percen belüli mégegyszeri beadása növelheti a 
vizsgálat értékelhetóségét. 

~gésztest mágneses rezonanciatomográfia 
Altalában 0,2 ml!ttkg Magnevist adása elegendő 

a jó kontraszthatás eléréséhez és a klinikailag fel
merül! kérdés megválaszolására. 

Különleges esetekben, például ha a laesio érel
látása csekély, és/vagy az extracelluláris tér kis vo
lumenű -elsősorban a gyengén T1 -súlyozott fel-
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vételsoroknál - a kielégitő kontraszthatás elérésé
hez szükség lehet 0,4 ml/ttkg Magnevist adására. 

Figyelemmel kell lenni az MRT-nél előírt bizton
sági szabályokra, pl. szívritmusszabályozók, ferro
mágneses érklipszek kizárása. 

A szükséges dózist egyszerre kell beadni iv. 
bolus injekcióként 

Közvetlenül ezután elkezdhetó a felerősített 
kontrasztú MRT elvégzése. A Magnevist injekció be
adása után általában kb. 45 percen belül figyelhető 
meg optimális kontraszthatás. 

A kontrasztvizsgálatokhoz alapvetöen a T1-sú
lyozott felvételi szekvenciák a legalkalmasabbak. 
o. 14 Tes la és 1,5 Tes la között az alkalmazási javas
latok függetlenek a mágneses térerősségtóL 

A kontrasztanyag intravazá/is befecskendezésé
hez a beteget fe kell fektetni, és a beadás után még 
legalább félórán át megfigyelés alatt kell tartani. 
• Mellékhatás 

Nagyon ritkán előfordulhat a vénapunctióval, ill. 
a kontrasztanyagbaadással kapcsolatban rövid ide
ig tartó melegség- vagy fájdalomérzés az injekció 
helyén. 

Ritka esetben megfigyeltek Magnevist injekció 
beadása utáni görcsrohamokat, azonban az oki 
összefüggés kérdésesnek túnik. 

A Magnevist adása után esetenként megfigyel
tek hányingert és hányást, valamint allergiához ha
sonló reakciókat a bőrön és a nyálkahártyákon. Rit
kán felléphet anaphylactoid reakció, mely shockos 
állapotot eredményezhet. 

A gyors beavatkozás érdekében fontos, hogy az 
orvos jártas legyen a sürgősségi ellátás gyakorlatá
ban. Szükség esetén legyenek kéznél az ehhez 
szükséges gyógyszerek és eszközök, pl.: trachea
tubus és lélegeztető készülék. 

Gyors bolusinjekciónál múló ízérzetek (édeskés) 
léphetnek fel. 

Ha a kontrasztanyagat paravazálisan fecs
kendezték be, fájdalom léphet fel a környező 
szövetekben. Egyéb szöveti reakciók nem ismere
tesek. 

Kontrasztanyag adása után előfordulhat a szé
rumvas és szérum-bilirubin értékek kisfokú emelke
dése, mely a nagyobb koncentrációb;:m jelenlevő 
gadopentetát reverzibilis, enyhe intravasalis 
haemolysist okozó hatásával állhat összefüggés
ben. Ezek a laboratóriumi eltérések azonban általá
ban 24 órán belül tünetmentesen visszatérnek a ki
indulási értékekre. Az említett laboratóriumi értékek 
változás"á.i általában a normál tartományon belül ma
radnak. 

Egy üveg (20 ml) teljes tartalmának véletlen 
intravasalis beadása esetén a testtömegtól függően 
főleg csecsemöknél és kisgyermekeknél a követke
ző, az oldat hyperosmo\arltására visszavezethető 
tünetek jelentkezhetnek: 

- szisztémásan: pulmonális artériás nyomás-

emelkedés, hypervolaemia, ozmotikus diuresis, 
dehydratio; 

- lokálisan: érfájdalom. 
A kontrasztanyag véletlen orális bevétele után 

mérgezés nem valószínű. 
Véletlen túladagolás vagy nagyfokban csökkent 

vesemúködés esetén a Magnevist extracorporalis 
dialysissei távolítható el a szarvezetbóL 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

A betegnek a vizsgálatot megelózQ 2 órán át 
nem szabad ennie. 

A komp!exometriás módszerekkel {pl. 
bathophenanthrolinnal) történő szérumvas-megha
tározás a Magnevisttel végzett vizsgálat után 24 
óráig túl alacsony értékeket adhat. 

A Magnevist csak közvetlenül a beadás előtt 
szívható fel. 

Az egy vizsgálati folyamatban 4 órán belül fel 
nem használt kontrasztanyag-oldatot ki ke\1 dobni. 

Az üveg felnyitása után a Magnevist 4 órán át 
marad stabil. 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 2124 

Hatékony gyógyszere az emésztési zavaroknak. 
Savtúltermelés esetén közömbösíti a gyomarsavat 
és enyhiti a panaszokat érzékeny gyomor esetén.is. 
e Hatóanyag 

16,6 g magnesium hydroxydatum és 0,10 g 
natrium hydrogencarbonicum 200 ml vizes szusz
penzióban. 
• Javallat 

Emésztési zavarok, gyomorsav túltengés, gyo
morégés, haspuffadás, székrekedés és epebántal
mak. 
o Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
e Adagolás 
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Rendezetlen gyomormúködésbén 
Felnőtteknek a szokásos egyszeri adag -1-2 

teáskanál {5-10 ml}. 
Gyermekeknek 3-12 év között 1 teáskanál (5 

ml). 
Szükség esetén az egyszeri adag napi három

szor ismételhető. 
Székrekedésben 
Felnőtteknek 2-3 evőkanálnyi (30-45 ml) esti 

lelekvéskor. A székrekedés rendeződéséig kel! al
kalmazni minden este csökkentve az adagot. 

Gyermekeknek 1-12 éves korig 1-2 teáskanál 
(5-10 ml) este, lefekvéskor. 

1 éves. kor alatt: kizárólag rendszeres orvosi 
ellenőrzés mellett alkalmazható. 
e Mellékhatás 

Ritkán enyhe hasmenés. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Figyelmeztetés 

Használat előtt az üveget fel kell rázni! 
Felnyitás után fel kell használni 6 hónapon belül. 
Túladagolás: hasmenést okozhat és csökkent 

vesemúködés esetén hypermagnesaemia léphet fel. 
Eltartás: fagytól védve, szobahőmérsékleten, 

25°C alatt. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1703 

MAGNEZIATÉJ tabletta (24x) 
STERLING-HEALTH . _--- ATC __ kód_:-_AClfA;A04 __ : 

Hatékony gyógyszere az emésztési zavaroknak. 
Savtúltermelés esetén közömbösítí a gyomarsavat 
és enyhíti a panaszokat érzékeny gyomor esetén is. 
a Hatóanyag 

300 mg magnesium hydroxydatum tablettán
ként 
e Javallat 

Emésztési zavarok, gyomorsavtúltengés, has
puffadás és émelygés. 

Epebántalmak. 
e Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
• Adagolás 

Felnőtteknek: a szokásos egyszeri adag 2-4 
tabletta. 

Gyermekeknek: 6-12 éves korig szokásos egy
szeri adagja 1-2 tabletta. 

A tablettát alaposan össze rágvakell bevenni. 
Szükség esetén az egyszeri adag napi három· 

szor ismételhető. 
e Mellékhatás 

Ritkán enyhe hasmenés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
é Figyelmeztetés 

6 év alatti gyermekeknek nem javallt. 
A túladagolás hasmenést okozhat. Csökkent 

vesemúködés esetén hypermagnesaemia léphet fel. 
Eltartás: szobahőmérsékleten, 25 °C alatt, 

száraz helyen. 
o Megjegyzés: Vn 
o Törzskönyvi szám: K - 1702 

. 
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M~f;;NE~Ili!VI'Pharril~vif2.5li'm!Jr'··· · 
pezsgőtablettar(20x)' · · 

e Hatóanyag 
420 mg magnesium oxydatum {250,m~tmagné

zium), 150 mg acidum ascorbicum pezsgőtablet
tánként. 
e Javallat 

Magnéziumhiány megelőzése és megszünteté
se; megnövekedett igény (terhesség, szoptatás), 
csökkent bevitel (alkoholizmus, malnutritio), felszi· 
vódási zavarok {bélbetegségek, malabsorptio), je
lentős magnéziumvesztés {hányás, hasmenés, égé
si sérülések, fokozott diuresis okozta hypokalaemiás 
állapotok, vesebetegségek polyuriás fázisa, 
tubuláris dysfunctiók, nephrotoxicus gyógyszerek 
alkalmazása). 

Fokozott neuromusculáris ingerlékenység, izom
görcsök. 

Kalcium-oxalátkó képződés recidiva-profilaxisa. 
Hypothyreosis, Cushing kór, Conn syndroma 

adjuváns kezelése. 
Kiegészítő terápiaként angina pectorisban, akut 

myocardiális infarctusban, szívritmuszavarokban, 
valamint hypertoniában. 
• Ellenjavallat 

Veseelégtelenség, exsiccosis, hyperthyreosis, 
Addison kór. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 3-szar 1 pezsgőtabletta; 
gyermekeknek 5 éves korig napi 1 pezsgőtabletta, 
5-10 éves korban napi 1-2-szer 1 pezsgőtabletta, 
1 O éves kortól napi 2-3-szar 1 pezsgőtabletta egy 
pohár vízben oldva. 
e Mellékhatás 

Nagyobb adagok bevétele esetEm enyhe szék
letlágyító hatás, esetleg hasmenés jelentkezhet; 
ilyenkor az adagot csökkenteni kell. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Az orális tetraciklinek, vas-sók és nátrium-fluorid 
felszfvódását gátolja. A fenti gyógyszerek és a mag
nézium bevétele között legalább 3 órának kell eltelnie. 
o Figyelmeztetés 

Nagy adagok tartós szedése hypermagne
saemiához vezethet. Tünetei nem specifikusak: 
gyengeség, hányás, hypotensio, bradycardia, 
hyporeflexia, EKG-változások, központi idegrend
szeri depresszió. Ilyen esetekben ellenőrizni kell a 
szérum magnéziumszintet. Elősegítheti a kalcium
magnézium-ammóniumfoszfát (struvit) kövek kiala
kulását. 

Eltartás: száraz helyen, szobahómérsékleten, 
fénytől védve, eredeti csomagolásban. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3824 



A húgysavköveket feloldja és újraképződésüket 
megakadályozza azáltal, hogy a tartósan savanyú 
vizelet veQyhatását a lúgos irány felé tolja. 

A magnesium citricum protektiv hatásával és a 
pyridoxinium chioratum endogén oxaláttermelést 
csökkentő hatásával gátolja a kalciumoxalát-kövek 
képzódését, valamint a húgysav és kalcium-oxalát 
keverékéból álló kövek újraképzódését is. 

Toxikus hatások nélkül folyamatosan vagy meg
szakításokkal hónapokon át is adagolható. 
e Hatóanyag 

8 mg pyridoxinium chloratum, 180 mg magne
sium citricum, 270 mg acidum citricum, 723,2 mg 
trinatrium citricum, 794 mg trikalium citricum 2 g ta
sakonként. 
e Javallat 

A vese- és húgyútakban levő húgysavkó oldása, 
kimutatott negatív kóárnyék és tartósan savanyú 
vegyhatású (pH 5,5 alatti) vizelet esetében. 

A vese- és húgyútakban a húgysavkóképzödés 
megelőzése: 

- ha a kórelőzményben többször szerepelt 
húgysavból vagy húgysavból és kalcium-oxalát ke
verékból álló kó ürítése; 

- húgysavkó mútéti eltávolítás után, ha a vizelet 
nem fertőzött. 

Adjuvánsként alkalmazható a cisztinkövek kon
zervatív kezelésekor használatos penicillamin
terápia kiegész!tésére. A szérum húgysavszintjének 
emelkedése esetén allopurinol- vagy sulfinpyrazon
terápiával kombinálható. 
e Ellenjavallat 

Fertőzött, lúgos vizelet esetében, valamint kerin
gési elégtelenségben, a készítmény magas nátrium
és káliumtartalma miatt nem adható. 

A készítmény komponenseivelszembeni túlérzé
kenység. 
e Adagolás 

Egyéni. Feln6fteknek az átlagos kezdeti adag 
naponta 6-8 g, három részre elosztva: reggel 2 g, 
délben étkezés után 2 g, késő este 2 vagy 4 g. A ta
sakok tartalmát a szemesék össZetörése nélkül, fo
lyadékkal kell bevenni. A továbbiakban az adago
lást úgy kell beállítani- a csomagoláshoz mellékelt 
indikátorpapír elszínezódése és a színskála napon
kénti összehasonlító ellenőrzése meltett -, hogy a 
szokásos időközönként (reggel, délben, este) a ké
sz!tmény bevétele előtt ürített friss vizelet vegy
hatása pH 6,2-6,7-nél magasabb ne legyen. 

A betegek többségének a keZdeti átlagos adag 
elegendő a megfelelő vegyhatás {pH 6,2-6,7) beál
lításához. 

Mivel az átlagos adagokra nem minden beteg 

reagál azonos módon, ezért a napi adagok mennyi
ségét fokozatosan növelhetjük, ill. csökkenthetjük. 
e Mellékhatás 

Gyomor-és bélpanaszok, melyek többnyire át
menetiek, a kezelés megszakítása nélkü! is 
megszúnnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Csökkenti a -tetrabamat, levodopa és a pheny
toin hatását. 
e Figyelmeztetés 

Magurl it adása előtt a következő vizsgálatok el
végzése ajá!ott: 

- vizeletvizsgálat: vegyhatás, ülédék {haema* 
turia, pyuria, húgysavl<ristályok) és bakteriológiai 
vizsgálat; 

- szérum húgysavszintjének meghatározása; 
- a 24 órás húgysavürítés meghatározása; 
-vesefunkciós próbák: clearance, BUN, hígítás-

koncentrálási próba; 
- a cardialis állapot megítéléséhez EKG-vizs

gálat; 
- röntgenvizsgálatok: natív felvétel, iv. uro

graphia (szükség esetén retrográd pyelographia); 
- kőanalízis: kémiai, R-!'-fiffrakciós, termoanali

tikai módszer. 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3455 

• Hatóanyag 
695 mg ferrum gluconicum (80 mg elemi vasnak 

felel meg) és 100 mg acidum ascorbicum pezsgő
tablettánként. 
• Javallat 

Vashiánybetegség (praelatens, latens és mani
feszt, bizonyított vashiány) megelőzése vagy 
megszűntetése: 

-fokozott vasveszteség {pl. menorrhagia, metror
rhagia, szülés, műtéti vérveszteség, gastrointestinalis 
betegség okozta vérzés, mint pl. ulcus*betegség, 
bélvérzés, húgyúti vérzés, ismételt véradás); 

- megnövekedett vasszükséglet (terhesség, 
szoptatás, serdülőkorban intenzív növekedés); 

- elégtelen vasbevitel (egyoldalú, vashiányos 
táplálkozás); 

- csökkent vasfelszívódás {gyomormútétek 
után, gastrointestinális betegségekben, malabsorp
tio esetén). 
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• Ellenjavallat 
Vasfelhasználási zavarral járó betegségek 

(sideroblastos anaemiák), fokozott vasraktározással 
járó állapotok. (haemochromatosisok, haemolysis). 

Kisgyermekeknek és csecsemőknek nem ad
ható. 
e Adagolás 

Fetn6tteknek és 12 éven felüli gyermekeknek na
pi 1, manifeszt vashiány esetén napi 2-3 pezsgő
tabletta, 7-10 éves gyermekeknek napi Y2-1 pezs
gőtabletta. 

Kisgyermekeknek és csecsem6knek nem ad
ható. 

A pezsgőtablettát egy pohár vízben feloldva, ét
kezés előtt %-1 órával kell bevenni. 

A kezelés időtartamát egyénileg kelt megállapí
tani, a vashiány mértéke szerint, vasanyagcsere 
kontrollja mellett. 

Az anaemia korrekciójához általában két hónap, 
manifeszt vashiányos anaemia esetén a raktárak fel
töltéséhez 4-6 hónap szükséges. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis panaszok; étvágytalanság, 
epigastrialis fájdalom, hányinger, hasmenés, szék
rekedés, nagyritkán túlérzékenységi reakciók. A 
mell~khatások az adag csökkentésével általában 
megszűnnek. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása kerüfendó: 
- tetraciklinekkel és a penicillaminnal (egymás 

felszívódását gátolják); 
- alumínium, magnézium - és kalciumtartalmú 

antacid szerekkel, valamint cholestyraminnal (gátol
ja a vas felszívódását). 

A fenti gyógyszerek és a Makrofer tabletta be
adása között legalább 3 órának kell eltelnie. 
• Figyelmeztetés 

Csak vashiány betegségben hatásos. 
A széktetet feketére színezi. 
Gyermekek elói elzárva tárolandó. 
Eltartás: száraz helyen, szobahómérsékleten, 

nedvességtől, fénytól védve, az eredeti csomago· 
lásban tartandó. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3823 

MALUGELszusiperízió (25Ö ml) 

·PHARMASOL -ATC'kód:'Ab2A 001 

MALUGEL'El szuszpenzióJ250iríii) 
PHARMASOL ATC-kód: A02AX1'0 

A Malugel gyomorsav megkötésére szolgáló 
készítmény. 

Savmegkötőképessége: 20,18 mmol/1 O ml. 
A Malugel B gyomorsav megkötésére szolgáló, 

fájdalomcsillapító hatással is rendelkező készít
mény. Savmegkötőképessége: 20,18 mmol/10 ml. 
• Hatóanyag 

Mafugef szuszp: 10,00 g alumínium hydroxyda-
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tum, 3,50 g magnesium hydroxydatum, 15,00 g 
szarbit 250 ml szuszpenzióban. Konzerválószerként 
metil- és propil-p-hidroxi-benzoátot tartalmaz. 

Mafuge/ 8-szuszp: 5,00 g benzocainum, 10,00 g 
alumínium hydroxydatum, 3,50 g magnesium 
hydroxydatum, 15,00 g sorbitaium 250 ml szusz
penzióban. Konzerválószerként metii_- és propil-p
hidroxi-benzoátot tartalmaz. 
o Javallat 

Gyomorsav túltermeléssei járó megbetegedé
sek (pl. ulcus duodeni, ulcus ventriculi, gastritis, 
reflux oesophagitis). 

OlYan kórfolyamatokban, amelyekben a beteg 
hányingerről, hányásról, vagy jelentős fájdalomról is 
panaszkodik, a kezelést rendszerint Malugel B-vel 
kezdik el, majd az akut panaszok megszüntével át
térnek a Malugel-re. 
e Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

Egyéni szükségletnek megfelelően. 
Feln6ttek szokásos adagja: napi 4-szer 1-2 

kávéskanál, amit a napi 3 főétkezés után %-1 árá· 
val, illetve az esti elalvás előtt kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Magnézium tartalma miatt diarrhoea, alumínium 
tartalmamiatt obstipatio előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: vaskészítménnyel és tetracik
linnel {komplexet képezve megköti). 

A pH változtatásával befolyásolja más gyágy
szerek {pl. szívglikozidok, barbiturátok) felszívódá
sát, ezért alkalmazása és más gyógyszerek bevéte
le között 1-2 órának el kell telnie. 
• Figyelmeztetés 

Veseelégtelenség, illetve hypophosphataemia 
esetén csak orvosi javallatra és orvosi el!enórzés 
mellett alkalmazható. 

Eltartás: jól zárható üvegben, fénytól védve, 
szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3870 (Malugel 
szuszpenzió); Tsz.: 3871 (Malugel B szuszpenzió) 

A Mandeiamin a gyomor-, bél tractusban gyor
san felszívódik és a vérkeringés útján a vesékbe ke
rül, ahol enyhén savas környezetben formaldehidre, 
mandulasavra és ammóniumionokra bomlik. 

Megfelelő pH érték (pH ,s:: 5,5), formaldehid-szint 
és mandulasav-koncentráció mel!ett csiramentesen 
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tartja a vizeletet megakadályozza recidiva fellépé
sét abban az esetben is, ha a húgyutak elfolyási za
varai megnehezítik a tartós csiramentességet. 

Nem specifikus antibacteriális készítmény, a 
Gram-negatív és Gram-pozitív kórokozókkal szem
ben is hatásos. 

Alkalmazása során nem alakul ki rezisztencia. 
• Hatóanyag 

500 mg methenaminium maodelicum drazsén
ként 
• Javallat 

Krónikus recidiváló húgyúti infectiok 
(pyelonephritis, pyelitis, cystopyelitis, cystitis) meg
előzésére, illetve tartós kezelésére, ha egyéb kifeje
zett kóros elváltozások nem állnak fenn. 
e Ellenjavallat 

Veseelégtelenség .(jelentósen beszúkült vese
működés), csökkent májműködés, a szervezet 
nagyfokú dehydratatioja, súlyos metabolikus aci
dosis. 

Formaldehid-túlérzékenység. 
Terhesség, szoptatás. 

e Adagolás 
Átlagos adagja felnőttekneknaponta 3--4 g (3-4-

szer 2 drazsé), gyermekeknek 7-14 éves korig napi 
2 g (4-szer 1 drazsé), gyermekeknek 3-6 éves korig 
napi 1 g {2-szer 1 drazsé), étkezés után. 

A napi utolsó adagot lefekvéskor kel! bevenni. 
e Mellékhatás 

Gyomor-bélrendszeri, valamint húgyhólyag, ve
se és vizeletűritési panaszok. 

Ritka esetben túlérzékenységi reakciók (bőrki
ütés, ekzema). 

A tünetek, illetve panaszok a gyógyszer szedé
sének abbahagyását követően megszOnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

EgyOttadása tilos: 
- szulfonamidokkal (crystalluria és anuria léphet 

fel). 
óvatosan adható: 
- vesén át kiválasztódő gyógyszerekkel (magas 

kancentráció esetén kölcsönhatás léphet fel). 
e Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdésekor a vizelet savanyítása 
csak abban az esetben szükséges, ha a kórokozó a 
vizeletet erősen lúgosítja. 

A Mandeiamin antibacteriális hatását akkor fejti 
ki, ha a beteg vizeletének pH-ja 5,5 vagy ennél ala
csonyabb. Ha a vizelet ilyen mértékO Savanyitása 
nem valósitható meg, a készftményt nem ajánlatos 
alkalmazni. 

A gyógyszer előírtnál magasabb dózisban törté
nő alkalmazása vizeletürítési zavarokhoz vezethet. 

Az adag csökkentése a panaszok megszünését 
eredményezi. 

Ha a beteg előzőleg tartós hatású szulfonamid 
kezelésben részesült, csak ennek teljes kiürülése 
után szedhet Mandeiamint 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: K- 982 
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A cefamandol nafát félszintetikus, széles spekt
rumú antibiotikum. Oldás után a cefamandol nafát 
rövid idő alatt cefamandol!á hidrolizá!ódik, in vivo 
mikrobiológiailag mindkettó aktív. A cefamandol 
nafát oldatának szine a halványsárgától a 
borostyánszinig változik az alkalmazott koncentráci
ótól és oldószertól függően. A frissen készített oldat 
pH-ja 6,0-8,5. 

Egészséges önkéntesekben a szérumkoncent
ráció csúcsértéke 13 mg!lSOO mg im. adását köve
tően, 1 g cefamandol beadása után ez az érték el
éri a 25 mg/1-t. A csúcskoncentrációk 30 és 120 
perc közötti időpontokban mérhetők. 1,2 ill. 3 g ív. 
alkalmazása során a 10. percben a szérumkoncent
ráció 139, 240 ill. 533 mg/1. Ezek az értékek a 4. órá
ban 0,8, 2,2 ill. 2,9 mg/1-re csökkennek. Nem akku
mulálódik a szérumban 4 g 6 óránkénti adagolása 
során. lv. il!. im. beadást követően a felezési idő 32 
ill. 60 perc. 
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A cefamandol 85%-a a veséken át választódik ki 
8 óra alatt, magas vizeletkoncentrációt eredmé
nyezve. A probeneeid lassítja a tubuláris kiválasztó
dást, megkettőzi a szérum csúcskoncentrációját és 
azt az időtartamot. mely alatt a szérumkoncentráció 
a mérhetó szinten van. 

Az antibioticum terápiás szintet ér el a pleurális 
és izületi folyadékokban, a csontokban, valamint az 
epében. 

A cefamandol sejtfalszintézis gátlásával fejti ki 
bactericid hatását és az alábbi Gram-pozitív és 
Gram-negatív baktériumokra hatásos in vitro és in 
vivo: 

Gram-pozitív aerobok: Staphy!ococcus aureus 
{beleértve a penicillináz-termelő és nem-termelő 
törzseket), Staphylococcus epidermidis. 
Streptococcus béta-hemolizáló és egyéb 
Streptococcusok [a legtöbb Enterococcus, pl. 
Enterococcus faeca/is (korábban Streptococcus 
faecalis) rezisztens]. Streptococcus pneumoniae 
(korábban Diplococcus pneumoniae). 

Gram-negatív aerobok: Escherichia coli. 
Klebsiella és Enterobacter fajok (az eredetileg 
érzékeny törzsek rezisztenssé válhatnak a kezelés 
során). Haemaphi/us influenzae. Proteus mirabilis. 

l 
l 

Providencia rettgeri (korábban Proteus rettgeri). 
Marganel/a morganii (korábban Proteus morganii). 
Proteus vulgads (számos P.vulgaris törzs in vitro 
rezisztens cetamandoira és más cefalosporin szár
mazékra is~. 

Anaerob baktériumok: 
Gram-pozitív és Gram-negatív coccusok 

(beleértve a peptococcusokat és a peptostrepto
coccusokat). 

Gram-pozitív pá/cák (beleértve a C!ostridium 
fajokat). 

Gra~-negatfv pálcák (beleértve egyes 
Bactero1?es és Fusobacterium fajokat; a legtöbb 
Bactero1des fragilis törzs viszont rezisztens). 

A Pseudomonas fajok, az Acinetobacter ca/
coaceticus {korábban Mima ill. Herellea) és a 
legtöbb Serratia izaiátum rezisztens cetamandoira 
és ugyanakkor más cefalosporinokra is. A cetaman
dal ellenálló az Enterobacteriaceae családba tarto
zó bizonyos baktériumok által termelt béta-laktamá
zok inaktiváló hatásával szemben. 

Azok az izolátumok, melyeknek növekedését a 
cefamandol í 6 mg/1 vagy annál kisebb koncentráci
óban gátolja, érzékenynek tekinthetők. A baktérium 
rezisztens, ha a cefamandol MIC értéke 32 mg/1 
vagy annál nagyobb. 
e Hatóanyag 

1 g, ill. 2 g cefamandol (nafát só alakjában) por
ampullánként 1 g aktív cetamandoira vonatkoztatva 
63 mg nátrium-karbanátot tartalmaz, teljes nátrium 
tartalma kb. 77 mg {3,3 mEq nátrium ion). 
o Javallat 

Az em 1ftett baktérium, fajok cetamandoira érzé
keny törzsei által okozott fertőzések. 

Alsó légúti fertőzések, beleértve a tüdőgyul
la~ást is, melyet a S.pneumoniae (D.pneumoniae), 
H.mfluenzae, Klebsiella fajok, S.aureus (penicillinázt 
termelő és nem termelő törzsek), béta-hemolizáló 
streptococcusok és a P.mirabi/is okoznak. 

Húgyúti fertőzések, melyeknek okozói az E. coli, 
a Proteus (indal-pozitív és negatív), az Enterobacter 
és a Klebsiella fajok, a D csoportú streptococcusok 
(a legtöbb Enterococcus pl. az E.faecalis 
rezisztens). 

Peritonitis, amelyet az E. coli és az Enterobacter 
fajok okoznak. 
.. S~epszis, melyet az E.coli, a S.aureus {peni

cillinaz-termelő és nem-termelő), a S.pneumoniae, a 
S.pyogenes (A csoportú, béta-hemolizáló strepto
coccusok), H.influenzae és a Klebsiella fajok 
idéznek elő. 

A bór és járulékos szerveinek fertőzései, 
malyeknek kórokozál a S.aureus {penicillináz-ter
melő és nem-termelő), a S.pyogenes (A csoportú 
béta-hemolizáló streptococcusok), a H.influenzae: 
az Enterobacter fajok és a P.mirabi/is. 

Csontok és ízületek fertőzései, melyeket a 
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S.aureus {penicillináz-terme!ő és nem-termelő} 
okoz. 

A nők nem gonococcális kismedencei gyulladá
sos megbetegedéseiból, alsó légúti és bórfertőzé
sekból a mikrobio!ógiai vizsgálatok szerint gyakran 
tanyésznek ki érzékeny, aerob és anaerob baktériu
mok. A cefamandol nafát eredményesen alkalmaz
ható azokban a fertőzésekben, amelyr;;kbep,.többfé-
1~ baktér_ium izolálható. ln vitro a legtöbb. B.fragilis 
torzs rez1sztens cefamandolra, de az érzékeny tör
zsek okozta fertőzések eredményesen kezelhetók. 

A kezelés az érzékenységi vizsgálat eredmé
nyének kézhezvétele előtt is megkezdhető és ezt 
az antibiogram figyelembevételével szükség esetén 
módosítani kell. 

Feltételezetten vagy bizonyítottan Gram-pozitív 
va_gy Gram-negatív baktérium által okozott szep
szlsben, vagy más, ismeretlen kórokozó által előidé
zett súlyos fertőzésben a cefamandol nafát amino
glikozid típusú antibiotikummal is kombinálható 
(lásd Figyelmeztetés). 
. Mindkét antibioticum az ajánlott adagban adha

'?.· a ~fertőzés súlyosságától és a beteg állapotától 
fuggoen. 

A vesemOködést gondosan figyelemmel kell kí
sérni, különösen akkor, ha az antibiotikumokat nagy 
adagban adagolják. 

Béta-hemo!izáló streptococcusok által okozott 
fertőzésekben a kezelést legalább 10 napig kell 
folytatni. 

Preven~iv kezelés. Praeoperatív, intraoperativ és 
postoperativ alkalmazása csökkentheti bizonyos 
postoperativ fertőzések előfordulási gyakoriságát. 
Ez elsősorban olyan sebészeti beavatkozásokra vo
natkozik, amelyek eleve vagy potenciálisan fertő
zésveszélyesek (pl. a gyomor-bélrendszer mútétei 
császármetszés, hüvelyi méheltávolítás, vagy oly~ 
különösen fertőzésveszélyes műtétek, mint a he
veny , epehólyaggyulladásban szenvedő betegek 
epeho!yag eltávolítása, elzárádásos sárgaság vagy 
epekő műtét). 

Az. ol~an ~ n~gy műtéteknél. melyeknél a post
oper~tlv rertozesek valószínűsége csekély, de a 
koc~azat~ nagy (szív- és érrendszeri mútétek, ideg
sebeszetl beavatkozások, protézis alkalmazásával 
járó arthroplasticai mútétek), a cefamandol haté
kony lehet a műtét utáni fertőzések megelőzésében. 

A cefamandol nafátot preoperativ célra 48 órán 
át javallt alkalmazni, azonban az ízületi plasztikai 
műtétek eset én a kezelést javallt 72 órán át folytatni 
G Ellenjavafiat · 

Cefalosporinok iránti túlérzékenység. 
• Adagolás 
. A .. cetamandolt i v. vagy mélyen im. nagyobb 
1zomton:egb~. (a gluteusba vagy a combizomzatbaJ 
kell adn1, a faJdalom csökkentése érdekében. 

Felnőttek szokásos adagja 500-1000 mg 4-8 
óránként. 



A bór járulékos szerveinek fertőzései és kompli
kációmentes tüdőgyulladás esetén 6 óránként 500 
mg javallt. 

Komplikációmentes húgyúti fertőzésben 8 
óránként adagolt 500 mg elégséges. Súlyos húgy
úti fertőzésben szükség lehet 8 óránként 1 g ada
golására. 

Súlyos fertőzésekben 4-6 óránként 1 g-ot kell 
adni. 

Életet veszélyeztető fertőzésekben vagy kevés
bé érzékeny baktérium által okozott fertőzésben az 
adag 4 óránként 2 g-ra (azaz 12 g/nap) emelhető. 

Csecsemák és gyermekek. Csecsemöknek 1 hó
napos kor alatt nem adható. A legtöbb cetamandol
érzékeny baktérium által okozott fertőzés esetén 
50-1 OD mg/ttkg/nap 4-8 óránként egyenlő mennyi
ségekre elosztva hatásos. 

Súlyos fertőzésben a teljes napi adag 150 
mg/ttkg-ra emelhető, de ne haladja meg a maximá
lis felnőtt adagot (lásd az erre a korcsoportra vonat
kozó figyelmeztetést is). 

A kezelést legalább a tüneimentessé válást kö
vetően 48-72 óráig vagy a kórokozó bizonyított 
eradikálásáig kell folytatni. Az A-csoportú strepto
coccusok okozta fertőzésben legkevesebb 

10 napig kell kezelni a reumás láz vagy a 
glomerulonephritis megelőzése érdekében. 

Gyakori bakteriológiai és klinikai ellenőrzésre 
van szükség még hónapokkal a kezelés befejezése 
után is krónikus húgyúti fertőzések esetén. 

Persistátó fertőzés több hetes kezelést igényel
het A javalltnál kisebb adagokat nem szabaci adni. 

Perioperatív adagolás 
Felnóttek. 1-2 g iv. vagy im. h---1 órával a 

sebészeli beavatkozás kezdete előtt, majd 24-48 
órán át 1-2 g 6 óránként 

Gyermekek (3 hónapos vagy idósebb). Az előb
bi módon és ideig 50-100 mg/ttkg/nap, egyenlő 
részletekre elosztva 

Ízűleli plasztikai mútétek során a kezelést aján
latos 72 órán át folytatni. 

Vesekárosodás. Beszűkült vesefunkciójú bete
geknek az adagot csökkenteni kell a szérumszint 
szigorú ellenőrzése mellett. A fertőzés súlyosságá
tól függően a kezdő adag 1-2 g, a fenntartó keze
lést a vesekárosodás mértéke, a fertőzés súlyossá
ga és a kórokozó érzékenysége alapján az alábbi 
táblázatban foglaltak szeríni kell folytatni: 

Fenntartó kezelés vesekárosodásban 

Kreatinin Vese 
clearance múködés 
(mllminf1,73m2) 

Normál 

80-50 Enyhén 

Eletet veszélyez
tető fertözés 

maximális adag 

Kevésbé 
súlyos 

fertözés 

2 g 4 óránként 1 2 g 
6 óránként 

1,5 g 4 óránként 0.75-1,5 g 
károsadott vagy 6 óránként-

2 g 6 óránként 

Kreatlnln Vese-. Eletet veszélyez- Kevésbé 

clearance müködés tető fertőzés súlyos 

(mVmin/1,73m2) maximális adag fertözés 

50-25 Mérsékelten 1,5 g 6 óránként 0,75 1,Sg 

károsadott vagy 8 óránként 
2 g 8.óránként 

25-10 Súlyosan 1 g 6 óránként 0,5---1 g 

károsadott vagy 8 óránként 
1,25 g 8 óránként 

10-2 Kifejezetten 0,67 g 8 óránként 0,5-0,75 g 

károsadott vagy 12 óránként 
1g 12 óránként 

<2 Nincs 0,5 g 8 óránként 0,25--0,5 g 

vagy 12 óránként 
0,7Sg 12 óránként 

Ha csak a szérum kreatinin szint ismert, akkor az 
alábbi képlet alkalmazható a kreatinin elearanea ki
számítására. A szérum kreatininnek a vese állandó
sult állapotát kell tükröznie. 

Férfiak: Testtömeg {kg) x (140-életkor) 
72x szérum kreatinin 

Nők: A fenti érték x 0,9 
Az alkalmazás módja 
lntramusculáris adagolás. Minderi gramm ké

szítményhez 3 ml oldószer! aqua dest. pro inj.-t 
vagy 0,9%-os nátrium-kloridat kell adni és az ampul
lát feloldádásig rázogatni kell. 

!v. adagolás. Kedvezőbb bakteriális sep
tikaemiában, lokalizált parenchymás abscessusban 
vagy más súlyos vagy életet veszélyeztető fertőzés
ben, amikor alig kell számolni a beteg csökkent el
lenállóképességéböl eredő kockázattal. Ilyen fertő
zésekben normál veseműködés eselén az adag 
3-12 g/nap. Septikaemiában kezdetben több napon 
át napi 6-12 g-ot kell adni, majd az adag a klinikai 
válasz és a laboratóriumi eredmények alapján foko
zatosan csökkenthető. 

Közvetlen, intermittáló iv. adagolás. A folya
dék- és elektrolit kezelésszerint a cefamandol min
den egyes 1 g-jához 10 ml aqua dest. pro inj.-t, 
5%-os glukóz vagy 0,9%-os nátrium-klorid oldatot 
kell adni. 

Az oldatot lassan - 3-5 perc alatt - fecsken
dezzük a vénába, vagy olyan infúziós szerelékbe, 
mely a következő infúziós oldatok valamelyikét tar
talmazza: 

0,9%-os nátrium-klorid; 5%-os glukóz; 10%-os 
glukóz; 5%-os glukóz+ 0,9%-os nátrium-klorid; 5%
os glukóz + 0,45%-os nátrium-klorid; 5%-os glukóz 
+ 0,2%-os nátrium-klorid; nátrium-laktát (M/6): 
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Intermittáló vénás infúzió az elóbb említett olda
tokkal egyidejűleg is adható Y- vagy térfogat ellenőr
ző szerelék alkalmazásával. Megjegyzendő, hogy a 
cetamandolt tartalmazó oldat infundálása során kí
vánatos egyéb oldatok adagolásának szünetelteté
se. Ilyen technika alkalmazása mellett kOlönös fi-

gyelmer kell fordítani arra, hogy a számított adag 
befecskendezésre kerüljön. 

Y-szerelék használata esetén a megfelelő oldó
szer 100 ml-ét kell adni az 1-2_ g készítményt tartal-
mazó 100 ml térfogatú speciáfis ampullához. Aqua 
dest. pro inj.-ból kb. 20 ml-t adjunk grammonként, 
hogy az oldat n~ legyen hypotoniás. 

Folyamatos ív. infúzió esetén a cefamandol min
den egyes 1 g-ját 1 O ml a qua d est. pro inj.-ben old
junk fel. 

Az oldat megfelelő mennyiségét adjuk olyan in
fúziós palackba, amely a következő oldatok valame
lyikét tartalmazza: 0,9%-os nátrium-klorid; 5%-os 
glukóz; 10%-os glukóz; 5%-os glukóz + 0,9%-os 
nátrium-klorid; 5%-os glukóz + 0,45%-os nátrium
klorid; 5%-os glukóz+ 0,2%-os nátrium-klorid; nátri
um-laktát (M/6). 
• Mel!ékhatás 

Gyomor-bélrendszer. A pseudomembranosus 
colitis tünetei az antibiotikus kezelés alatt vagy az 
után jelentkezhetnek. Ritkán émelygést, hányást, át
rr:Jeneti hepatitis! és cholestatikus sárgaságot figyel
tek meg. 

Túlérzékenység. Anaphylaxiát és maculopapu
laris kiütést, urticariát, eosinophiliát és lázat is okoz
hat. Ezek a reakciók nagyobb valószinúséggel for
dulnak elő olyan betegben, akinek anamnesisében 
allergia, elsősorban penicillinallergia szerepel. 

Vérkép. ThrombocytCipeniát ritkán, neutropeniat 
elsősorban hosszantartó kezelés során észleltek. 
Néhány betegben a kezelés alatt a direkt Coombs
teszt pozitív. 

Májfunkció. Az SGOT és az SGPT értékek, 
valamint az alkalikus fószfatáz átmeneti emelkedése 
esetenként megfigyelhetó. 

Vesemúködés. Már korábban is csökkent 
veseműködésű betegekben a kreatinin clearance 
romlását figyelték meg. A cefamandol nafátnál, 
csakúgy mint más cefalosporinoknál, főként 50 év 
felett, esetenként a karbamid-nitrogén átmeneti 
emelkedését észlelték. (Néhány ilyen esetben 
kisfokú emelkedést mutatott a szérum kreatinin is.) 

Helyi reakciók. Az im. injekció he!ye néha fájdal
mas lehet, riktán thrombophlebitis is előfordulhat 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ha javallt a cefamandol és aminoglikozid kombi
nált terápia, a két gyógyszert más és más testtájra 
kell adni. Az aminoglikozid nem keverheló őssze a 
cefamandollal egyazon infúziós palackban. 

1 g Mandokef 22 ml aqua destpro inj.-ban old
va izotóniás. 
• Figyelmeztetés 

A kezelés megkezdése előtt gondosan tájéko
zódni kell arról, hogy nincs-e a betegnek penicil
lin-, cefalosporin- vagy más gyógyszerérzékeny
sége. 

Az antibiotikumokat elővigyázatosan kell ada
goini minden olyan betegnek, akinél az allergia, kü-
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lőnösen a gyógyszerallergia bármilyen formáját ki
mutatták. 

Súlyos, heveny túlérzékenységi reakciók esetén 
epinefrin adására és más életmentő intézkedésre 
van szükség. 

Újszülöttekben a felezési idő meghosszabbodik 
a cefalosporinok akkumulációja miatt. 

Pseudomembranosus colitis elófordJJ_Ii3-sát szinte 
valamennyi szélesspektrumú antitliotikl.irT; (beleért
ve a makrolidokat, félszintetikus penicillineket és a 
cefalosporinokat) alkalmazása során észlelték, 
ezért antibiotikum adagolással kapcsolatba hozható 
hasmenés eselén fontos a pontos diagnózis felállí
tása. {A colitis súlyossága az enyhétól az életveszé
lyesig változhat). A széles spektrumú antibiotikum
okkal történő kezelés megváltoztatja a vastagbél 
normál baktérium flóráját és a clostridiumok elsza
porodását eredményezheti. 

A C/ostridíum difficife toxinjai az antibioticum 
adagolással kapcsolatos hasmenések elsőrendű 
okai. 

Az enyhe lefolyású pseudomembranosus colitis 
rendszerint már az antibiotikum elhagyására javuL 
Közepesen súlyos és súlyos esetekben sigmoido
scopiát és megfelelő bakteriológiai vizsgálatokat 
kell végezni, és gondoskodni kell a folyadék-, elekt
rolit- és fehérjepótlásról. 

Súlyos esetben, vagy ha a colitis nem javul a 
gyógyszer elhagyását követően, az orális 
vankomicin a választandó gyógyszer. A más okból 
fellépő colitis! ki kell zárni. 

Befolyásolhatja a veseműködést Ajánlatcis a ve
se állapotának ellenőrzése, különösen a maximális 
adaggal kezelt súlyos betegek esetén. 

Hosszantartó adagolása rezisztens baktériumok 
el szaporodását ereményezheti, ezért elengedhetet
len a beteg gondos megfigyelése. Megfelelő intéz
kedéseket kell tenni, ha a kezelés folyamán felülfer
tőződés fordul elő. 

A vizelet álpozitív glukóz-reakciót adhat a 
Benedict- vagy Fehling-oldatokkal ill. a Glinitest tab
lettával, de nem észlelték a Tes-Tape alkalmazása
kor. (Giucose Enzymalic Test Strip, USP,. lilly). 
Ugyancsak ál pozitív eredményt adhatnak a protein
uria kimutatására szolgáló sav és denaturációs-pre
cipitációs próbák. 

A többi széles spektrumú antibiotikumhoz ha
sonlóan, a cefamandol ritkán okoz hypoprothrombi
naemiát, vérzéssei vagy anélkül, ez a hatás azon
ban---K-vitamin azonnali adásával megszüntethetó. 
Ez a jelenség általában idősebb, leépült vagy olyan 
más módon veszélyeztetett betegnéi fordulhat elő, 
akinél a K-vitamin raktározás elégtelen. Az ilyen 
egyéneknél a Gram-negatív és/vagy az anaerob 
baktériumokra ható antibiotikumok feltehetően meg
változtatják a bél baktérium flóráját, aminek követ
keztében csökken a K-vitamin szintézise. Az ilyen 
betegeknél ajánlatos lehet a K-vitamin prophylac-



tlkus alkalmazása, küiönösen akkor, ha a bélrend
szer sterilizálására vagy sebészeti beavatkozásra 
kerül sor. 

A cefamandol alkohol fogyasztás után émely
gést, hányást, vérnyomáscsökkenéssei és a perlfé~ 
riás erek tágulatával járó vasomotor Instabilitás! 
okozhat. 

Kísérlet! állatokban gátolja az acetaldehidde
hidrogenáz enzimet, és ez okozza az acetaldehid 
accumulatióját alkohollal együtt adva. 

Carcinagen és mutagen hatásra, fertilitásra gya
korolt hatásra vonatkozó humán adatok jelenleg nin
csenek. 

Alkalmazás terhességben. Terhességben nem 
folytattak megfelelő és jól ellenőrzött vizsgálatokat, 
ezért alkalmazásakor az előny/kockázat alapos 
mérlegelése szükséges. 

Alkalmazás szoptatás idején. Szoptató anyák
nak óvatosan adagolandó! 

Alkalmazás csecsemőkorban. Eredményesen 
alkalmazták, bár az 1--6 hónapos korú csecsemák 
laboratóriumi paramétereit nem tanulmányozták tel
jes részletességgel. 

Koraszülöttek és 1 hónaposnál fiatalabb cse
csemők esetében a gyógyszer biztonságos alkal
mazására vonatkozó adatok nem állnak rendelke
zésre. Csecsemák kezelése esetén minden esetben 
az elóny/kockázat alaposan mérlegelendő. 

Túladagolás görcsrohamokat okozhat, különö
sen vesekárosodásban szenvedó betegekben. 
Ilyenkor a gyógyszer alkalmazását azonnal meg kell 
szüntetni és szükség szerint görcsoldó! kell adagol
ni. Beszúkült veseműködésben az adagot csökken
teni kell (lásd Adagolás). Túlságosan nagy adagok 
esetén a haemodialysis mérlegelendó. 

Eltartás. A porampulla feloldás előtt szobahó
mérsékleten, fénytól védve tárolandó. 

Az oldatba vitt cefamandol nafát szabahőmér
sékleten (25°C) 24 óráig, hútve (5°C) 96 óráig tart
ható el. 

A feloldott készítmény szabahőmérsékleten törté
nő tárolása alatt széndioxid képződik az ampullában. 

A keletkezett nyomás kiegyenlíthető az ampulla 
tartalmának felszívása előtt de segítheti a folyadék 
felszívását, ha az ampullát megfordítjuk és hagyjuk, 
hogy az ampulla tartalma a fecskendóbe folyjon. 

Az aqua dest.pro inj.-ben, 5%-<ls glukózban 
vagy 0,9%-os nátrium-kloridban készült cefamandol 
oldat 6 hónapig eltartható, ha oldás után az ampul
lát -20°C-on azonnal lefagyasztjuk. Ha az ampullát 
felolvasztjuk (maximum 37°C-ra), vigyázni kell arra, 
hogy a teljes felolvadás után már ne érje hőhatás 
Az egyszer már felolvasztott oldatot nem szabad új
ra lefagyasztani. 
o Megjegyzés:++ Fb (1 g injekció) + Fb (2 g injekció) 
e Törzskönyvi szám: K- 1094 (1 g injekció) 

K- 2290 (2 g injekció) 

Steril, pyrogenmentes oldat. 
e Hatóanyag 

Mannitum 100 9 Aqua dest. pro inj. ad 1000 ml 
Ozmolaritás: 549 mOsm/1: 
pH: 4,0--7,0 

e Javallat 
Akut veseelégtelenség, ún. shockvese kialaku

lásának megakadályozása; nem ép vesemúködésú 
betegeken végzett kiterjedt mútétek esetén prophy~ 
lacticum; erőltetett diuresis elérése; vese, szív, máj 
eredetű oedema: az agy és a szem kórosan fokozott 
belnyomásának csökkentése. 
e Ellenjavallat 

Acut tubularis necrosis; súlyos cardialis decom
pensatio. 
e Adagolás 

lv., cseppinfúzióban. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Figyelmeztetés 

A gyártó adatot nem közólt. 
• Megjegyzés: Fb 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3517 

e Hatóanyag 
100 ml-enként 20 g mannitum tartalmú steril, 

pyrogenmentes oldat. 
Ozmolaritás: 1099 mOsm/1; 
pH: 4,0--7,0 

• Javallat 
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Mannit-próba elvégzése. 
• Ellenjavallat 

Acut tubularis necrosis; súlyos cardialis decom
pensatio. 
• Adagolás 

lv., 70 ttkg-os felnőttnek 12-15 g mannit (60--75 
ml Mannisai B oldat) adandó 1 O percen belül. Ezt 
köve tó en - hólyag- katéter cilkalmazása· me!lett- fo
lyamatosan kell mérni a kiürített hólyag 
vizeletkiválasztását Ha a kiválasztott vizelet 
mennyisége a mannit beadásától számított egy óra 
alatt a 35 ml-t (ttkg-onként 0,5 ml-t) nem éri el és 
dehydratio (exsiccosis) nem áll fenn, a keringés ál
lapota is kielégító, a próbát negativ eredményűnek 
kell tekinteni. Miután ez esetben nagy való-

színúséggel már a vese morfológiai károsodása be
következett, a mannit további adása céltalan és el
lenjavallt. 

H~ a diuresis a mannit beadását követően meg
haladJa az 50--1 oa ml/óra mennyiséget, a próba po
zitívnak tekinthető és az ozmoterápiát Mannisai A 
adásával - volumenpótlás mellett - folytatni kell. A 
24 óra alatt beadott mannit mennyisége ne haladja 
meg a 100 g-ot. Az adagoláskor az egyénenként el
térő ttkg-értéket figyelembe kell venni. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közőlt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Ha az oldatban kristályos kiválás észlelhető, a 
palackat felhasználás előtt meleg vízfüdőbe kell he
lyezni, amíg a kristályok feloldódnak. Oldódás után 
fel kell rázni, ezt követően infundálható. Más gyógy
szert az oldatba tenni, a megbontott infúziós oldatot 
félretenni és később felhasználni nem szabad. Kizá
rólag tiszta oldat használható. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3518 

'MARCAIN·'ö,2.5~.··;~jElké>lo~,@ítiZO!rii) 
MARCAIN 0,50% injel<ci~'(S:l!~20rJil) 
ÁS TRA ..•... · .. ,.. . :A 're l<og'Nol~söi 

Hatóanyaga, a bupivakain amidtípusú, gyors 
hatású és hosszú hatástartamú helyi érzéstelenítő. 
Egyaránt blokkalja az ingerületvezetést a vegetatív, 
a sensoros és a motoros idegrostokban, valamint a 
szív ingerületvezetési rendszerében. Csökkenti a 
katianak membránpermeabilitását és ezáltal az 
ideg~ostok ingerlékenységét, miután az akcióspo
~enclál kifejlődéséhez szükséges nátriumpermeabil
Itás nem jön létre. Ezen túlmenően tágítja az ereket 
és antiarrhythmiás hatással is rendelkezik. 

A Marcain elsősorban postoperatív analgesia és 
más terápiás célú fájdalom-, blokád-, továbbá nő
gyógyászati anaesthesia Céljára ajánlott, valamint 
sebészeli anaesthesiára, amikor kifejezett izomre
laxá~ió nem szükséges. Legfőbb tulajdonsága (ad
renalmnal, vagy anélkül) a hosszú hatástartam. 

A~ké_tféle ~atáserósség (2,5 mg/ml és 5,0 mg/ml) 
lehetave teszi a motoros blokád mértékének megvá
lasztását 
_ A ~~r~ain, ill. Marcain-Adrenalin készítmények 
alta! elo1dezett anaesthesia időtartamának különbö
~ósége vi_szonylag kicsi. Postoperativ analgesia 
Intercostalis blokáddal 7-14 és epiduralis blokád 
esetében 3-4 órán át tart. A Marcain alkalmas folya
matos epiduralis blokád fenntartására. 
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• Hatóanyag 
2,5 mg, i!l. 5,0 mg bupivacainium chioratum ml

enként { 0,25% 20 ml-es, ill. 0,50% 20 ml-es ampul
lában). 
• Javallat 

lnfiltratiós anaesthesia, amikor hosszú hatástar
tam kívánatos, p!. postoperativ fájdalom kezelése. 

Hosszú ideig tartó vezetéses._,b!ol@d vagy 
epidura!is anaesthesia eseteiben, amikor. adrenalin 
adása ellenjavallt és amikor kifejezett izomrelaxatio 
nem szükséges, vagy nem kívánatos. 

Nőgyógyászali anaesthesia. 
e Ellenjavallat 

Amid-típusú helyi érzéstelenítőkkel szembeni is
mert túlérzékenység. 

Intravénás anaesthesia {Bier-blokád) céljára, mi
vel szisztémás toxikus reakció alakulhat ki. 

Kifejezetten hypotensies betegeknek, p!. cardio
gen shockban és hypovolaemiás shockban. 

Súlyos bradycardia, ll. és lll. fokú AV-black, 
egyéb átvezetési zavarok. 

Manifesztálódott szívizomelégtelenség. 
ParaceNicalis blokád a szülészetben. 

e Adagolás 
Nagy figyelmet kell ford1tan1 az esetleges 

intravascularis adás elkerulésére, ezért beadasat 
mindig aspirációnak kell megelőznie. Epiduralis 
anaesthesiában tanácsos először epinefrin (adrena 
Jin) tartalmú bupivakain oldatból 3-5 mltesztdózis 
~dni. Ez segít a véletlen intravascularis injekció fel 
1smerésében. Ha az adrenalin az intravascularis tér 
be jutn_a, azonnal észre lehet venni a megnöveke
dett sz1vfrekvenciáról. 

A tesztdózis beadása után a beteggel szóbel 
kontakt~st _kell tartani és a szívfrekvenciát 5 percen 
keresztul tobbször ellenőrizni kell 

A teljes dózis beadása előtt ismételt aspirációi 
kell végezni. 

A szükséges dózist lassan kell beadni, 25-50 
mg/perc sebességgel, növekvő dózisban, ál!andó 
kantaktust tartva a beteggel. 

-~e~nyiben enyhe toxikus tünetek jelentkeznek, 
az 1njekc1ó beadását azonnal meg kell szakítani. 

Altalános adagolási javaslat teln6tteknek: 

Blokád tipusa Kencentráció Adag 
ml mg 

Infiltráció 2,5 mg/ml 5-<30 12,5-150 
5.0 mg/ml 5-30 25 150 

Diagnosztikus és 2,5 mg/ml 1-40 2,5-100 
terápiás blokád pl. 1-5 2,5-12.5 
trigeminus blokád, 
ganglion stellatum 
blokád 10-20 25-50 

Folyamatos 2,5 mg/ml kezdetben 50 
epiduralis 20, majd 
anaesthesia 4--6 óránként 

6-16m! 15 40 



!r 
! 

Blokád típusa 

Intercostalis 
blokád 

Nagy ideg
blokádok pl. 
epiduralis, sacralis 
és plexus brachialis 

blokád 

Blokád típusa 

Epiduralis és 
caudalis 
anaesthesia 
( szDlés természetes 

úton és 
vacuummal) 

Kencentráció 

5.0 mg/mi 

5,0 mg/ml 

Kancentráció 

2.5 mg/ml 

5,0 mg/ml 

Epiduralis blokád 5,0 mg/ml 
( császármetszéskor} 

N. pudendus blokád 
(oldalanként) 2.5 mg/ml 

Adag 
ml mg 

segmensenként 
2-3 10-15 
(de maximálisan 
csak 10 ideg 
blokkja ajánlott) 

15-30 75 150 

Adag 
ml mg 

6-10 15-25 

6-10 30-50 

15-30 75-150 

~10 2,5-25 

12 év alatti gyermekek esetén a következő ada
golás ajánlott: 

Caudalis blokádban 2,5 mg/ml-es oldatból 0,5 
ml/ttkg egészen 20 ml-ig. 

Felnötteknek alkalmazható legnagyobb adag: 4 
órás periódusra egyszeri maximális adagja 2 
mg/ttkg (átlagos súlyú, állapotú felnőttnek), de 
összesen legfeljebb 150 mg. 

A napi legnagyobb adag 400 mg. 
Idős és rossz állapotú betegek adagja ennél ki

sebb. 
Obiiterativ érbetegség, arteriosclerosis és dia

beteses nephropathia veszélyeztetiségnek számí! 
és ezért ezekben az állapotokban az adagot a sza
késos egyharmadával csökkenteni kell. Ugyanez 
vonatkozik máj- és vesebetegekre, akikben ismételt 
alkalmazás hatására igen magas vérszintek jöhet
nek létre. 

A teljes adager a beteg életkorának, testsúlyá
nak és fizikai állapotának megfelelöen kell megvá
lasztani. 
e Mellékhatás 

Súlyos szisztémás mellékhatások ritkák, bár túl
adagolás, vagy az indokoltnál nagyobb adagok al
kalmazása, továbbá akaratlan intravascularis injek
ció kapcsán elöfordulhatnak (lásd Adagolás). A 
bupivakain által okozott toxikus tünetek hasonlóak a 
többi helyi érzéstelenítő szerekkel tapasztaltakkaL 

Kifejezett acidosis, ill hypoxia fokozhatja a toxi
kus reakciók kockázatát és súlyosságát. Toxikus re
akció elsősorban a központi idegrendszert és a 
szív-érrendszert érinti. 

Központi idegrendszeri tünetek: Nyelvzsibba
dás, szédülés, homályos látás, remegés, álmosság, 
görcsök, ájulás és lehetséges a légzésleállás is. 

A sympathicUs blokádot követően hypotensio és 
bradycardia előfordulhat. 

Neurológiai mellékhatások lehetnek tartós érzés
telenség, paraesthesia, gyengeség, alsó végtagok 
paralysise, a sphinchter-kontroll elvesztése. 

Szív-érrendszeri tünetek: Véletlen intravascu
laris, vagy nagy dózisú injekciót követően a 
myocardium depressioja, a csökkent szív-perctérfo
gat, ingervezetési blokk, hypotensio, bradycardia, 
kamrai arrhythmiák, továbbá kamrai tachycardia, 
kamrai fibrillatio és szívmegállás is előfordulhat. 

Egyéb: Ritkán a helyi érzéstelenítők allergiás 
reakciókat okozhatnak (a legsúlyosabb esetekben 
anaphylaxiás shockot.) 

Mallékhatás kezelése: Toxikus tünetek esetében 
a megfelelő lélegeztetés biztosítása és a görcsök 
megszüntetése szükséges. A" légcserét oxigén adá
sával, vagy gépi lélegeztetéssei kell fenntartani. 

Amennyiben görcsök lépnek fel, azonnal iv. 
50-100 mg szukcinilkolint és/Vagy 5-15 mg 
diazepámot kell adni. A görcsök megszüntetésére 
ticpentál is adható 100-200 mg adag ban. 

Kamrai fibrillatio vagy szívmegállás esetén haté
kony resuscitatiós kezelést kell elkezdeni és fenntar
tani hosszabb ideig. Ha szükséges, ismételt dózisú 
epinefrin (adrenalin) és natr. bicarb. adható, amilyen 
gyorsan csak lehet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Antiarrhythmiás szereket szedő betegnek a 
bupivakaint óvatosan kell adni, mivel a toxikus hatá
sok összegezódnek. Anticoagulansok, nemsztrqroid 
gyulladásgátlók és plazmapótszerek - különösen a 
dextrán- egyidejű alkalmazása esetén fokozott vér
zékenységgel kell számolni. Kis molekulatömegú 
heparin egyidejű adása különös gondosságot igé
nyel ugyanebból a szempontbóL Ezekben az ese
tekben célszerű a szokásos véralvadási teszteket 
elvégezni és a bupivakain alkalmazásakor azok 
eredményét gondosan mérlegelni kell. 
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e Figyelmeztetés 
A helyi érzéstelenítők alkalmazásakor biztosítani 

kell a resuscitatiohoz szűkséges felszereléseket és 
gyógyszereket. 

Nagy idegblokádokat követően hypotensio és 
bradycardia előfordulhat, ezért megfeleló óvintézke
déseket kell tenni. 

Csak fokozott gondossággal és ellenörzéssel al
kalmazható 

- beszűkült máj- és vesefunkció esetén (ismételt 
alkalmazás kumulációhoz vezethet); 

- antiarrhythmicumokkal együttesen; 

-véralvadási zavar esetén. 
Ritkán, nem szándékos intravascularis adás 

esetén, valószínűleg a toxikus hatás eredményeként 
szívmegállás is előfordulhat, anélkül, hogy elözetes 
központi idegrendszeri tünetek jelentkeznének (lásd 
Adagolás). 

Szívbetegek esetében az spiduralis anaesthesia 
csak fokozott körúltekintéssel alkalmazható, mivel a 
gyógyszer okozta AV átvezeléS megnövekedését 
kevésbé tudják kompenzálni. 

Az amid típusú helyi érzéstelenítök a májban 
metabolizálódnak, ezért májbetegeknek óvatosan 
kell alkalmazni. A paracervicalis blokád kifejezet
tebb hatással lehet a magzatra, mint egyéb nő
gyógyászati blokádok. A bupivakain szisztémás to
xicitása miatt paracervicalis blokádban különlege
sen óvatosan kell eljárni. 

Kis dózisú helyi érzéstelenítők beadása a fej-, ill. 
nyak területén (retrobulbaris, fogászati- és ganglion 
stellatum blokádnál), olyan szisztémás toxikus tüne
teket okozhat, amelyek nagyobb adag véletlen 
intravascularis adásakor tapasztalhatók. 

Retrobulbaris blokád esetében számolni kell a 
helyi érzéstelenítő alkalmazását követő esetleges 
légzésleállássaL Ilyenkor a szükséges felszerelés, 
gyógyszerek és a személyzet biztosítva legyen. 

Centrális analepticumok alkalmazása helyi ér
zéstelenítök által okozott mérgezésekben tilos! 

Terhesség és szoptatás időszakában alkalmaz
ható. Igen kis mennyiségben jelenik meg az anya
tejben. A legkisebb hatásos adagok alkalmazható
ak. Tárolás közben az oldat fémekkel (injekciós tű 
vagy a fecskendő fémes r_észe) nem érintkezhet. 

Alkalikus készitményekkel, azok magas pH érté
ke miatt keverni tilos, mert az oldatok kicsapódását 
eredményezheti. 

Az ampullákat felnyitás után azonnal fel kell 
használni, a megkezdett ampulla további tárolása 
tilos! 

Intravénásan nem adható! 
Gyermekfogászati- és egyszerű fogászati be

avatkozások során alkalmazása igen elhúzódó ha
tása miatt nem ajánlott. 

Hatásának idötartama alatt járművet vezetni, 
baleseti veszéllyel járó muokát végezni, vagy alko
holt fogyasztani tilos. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: O V 
• Törzskönyvi szám: K ~959 (0,25% injekció); K 
-960 (0,50% injekció) 
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A bupivakain amidtípusú, gyors hatású és 
hosszú hatB.startamú helyiérzéstetenító. Egyaránt 
blokkalja az ingerületvezetést a vegetatív, a sen
soros és a mctoros idegrostokban, valamint a szív 
ingerületvezetési rendszerében. Csökkenti a katio
nak membrán-permeabilitását és ezáltal az idegros
tok ingerlékenységét, miután az akcióspotenciál ki
fejlódéséhez szükséges nátriumpermeabilitás nem 
jön létre. Ezen túlmenően tágítja az ereket és antiarr
hythmiás hatással is rendelkezik. 

Az epinefrin (adrenalin) vasoconstrictor hatása 
következtében lelassítja a bupivakainnak az érzés
telenített területról történő eltávozását és ezáltal 
még fokozottabban elhúzódó hatású. 
e Hatóanyag 

2,5 mg, ill. 5,0 mg bupivacainium chloratum, to
vábbá 0,005 mg epinephrinum (hydrogentartaricum 
formájában) ml-enként (0,25% 20 ml-es, ill. 0,50%
os 20ml-es ampullában). 

Segédanyagként ml-enként tartalmaz 0,5 mg 
nátrium-piroszulfitot is. 
e Javallat 

A Marcain-Adrenalin elsósorban postoperativ 
analgesia és más terápiás célú fájdalomblokád, to
vábbá nőgyógyászali anaesthesia céljára ajánlott, 
valamint sebészeti anaesthesiára, amikor kifejezett 
izomrelaxáció nem szükséges. Legfóbb tulajdon
sága (adrenalinnal, vagy anélkül) a hosszú hatás
tartam. 

A kétféle hatáserösség (2,5 mg/ml és 5,0 mg/ml) 
lehetövé teszi a materos blokád mértékének megvá
lasztását 

A Marcain, ill. Marcain-Adrenalin készítmények 
által előidézett anaesthesia időtartamának különbö
zösége viszonylag kicsi. Postoperativ analgesia 
intercostalis blokáddal7-14 és spiduralis blokád 
esetében 3-4 órán át tart. A Marcain alkalmas folya
matos spiduralis blokád fenntartására. 
e Ellenjavallat 

Amid-típusú helyi érzéstelenítókkel, ill. a készít
mény egyéb összetevöivel szembeni ismert túlérzé
kenység. 

Intravénás anaesthesia (Bier-blokád) céljára, mi
vel szisztémás toxikus reakció alakulhat ki. 

Súlyos bradycardia, ll. és !ll. fokú AV-black, 
egyéb átvezetési zavarok. 

Manifesztálódott szívizomelégtelenség. 
. Paracervicalis blokád a szűlészetben. Epinefrin 

(adrenalin) tartalmú oldat nem adható thyreotoxico-
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sis, súlyos szívbetegség, különösen tachycardia 
esetén. 

Az ujjak, lábujj, fül, orr és penis {acralis testré
szek) érzéstelenítésére. 

Kifejezetten hypotensiós betegnek, mint pl. ca,r
diogen shockban és hypovolaemiás shockban 
epiduralis anaesthesia céljára. 

SzulfiHartalma miatt erre érzékeny asthmás be
tegnek. 
e Adagolás 

Nagy figyelmet kell forditani az esetleges 
intravascularis adás elkerülésére, ezért beadását 
mindig a fecskendővel végzett aspirációnak kell 
megelőznie. 

Epiduralis anaesthesiában tanácsos az adrena
lin tartalmú bupivakain oldatból 3-5 m! tesztdózist 
adni. Ez segít a véletlen intravascularis injekció fel
ismerésében. Ha az adrenalin az intravascularis tér
be jutna, azonnal észre lehet venni a megnöveke-
dett szivfrekvenciáról. 

A tesztdózis beadása után a beteggel szóbeli 
kantaktust kell tartani és a szívfrekvenciát 5 percen 
keresztül többször ellenőrizni kell. 

A teljes dózis beadása előtt ismételt aspiratiét 
kell végezni. 

A szükséges dózist lassan kell beadni, 25-50 
mg/perc sebességgel, növekvő dózisban, állandó 
kantaktust tartva a beteggel. Amennyiben enyhe to
xikus tünetek jelentkeznek, az injekció beadását 
azonnal meg kell szakítani. 

Általános adagolási javaslat felnótteknek: 

Blokád típusa Konceniráció 

Terápiás blokád pl. 
trigeminus blokád, 2,5 mg{ml 

ganglion-stellatum 

blokád 

Folyamatos 
e piduralis 2,5 mglml 

anaesthesia 

Intercostalis 
blokád 

5.0 mg/ml 

Nagy ideg blokádok 
pl. epiduralis, 
sacralis és plexus 5.0 mg/ml 
brachialis blokád 

Adag 
ml 

1-40 
1-5 
10-20 

kezdetben 
20, majd 
4--6 óránként 
6-16m! 

segmen-
senként 
2-3 
(de maximá-
lisan csak 

10 ideg 
blokkja 
ajánlott) 

15-30 

Nógyógyászati anaesthesia 

mg 

2,5-100 
2,5-12,5 
25-50 

50 

15-40 

10--15 

75-150 

A megadott dózisok kezdő adagok, amelyeket 
szükség esetén 2-3 óránként szabad ismételni. 

Blokád típusa Kancentráció Adag 
ml mg 

Epiduralis és 
caudalis 2,5 mg/ml 6-10 15--25 

anaesthesia 
(szOiés tenné-
szetes úton 5,0mg/ml 6-10 30-50 

és vacuummal) 

Epiduralls blokád 5,0 mg/ml 15--30 75-150 

( császármetszéskor j 

N. pudendus 
blokád 2.5 mg!ml 5-10 12,5--25 

(oldalanként) 

Felnófteknek alkalmazható legnagyobb adag: 
4 órás periódusra egyszeri maximális adagja 
2 mgtttkg (átlagos súlyú, állapotú felnőttnek), de 
összesen legfeljebb 150 mg. 

A napi legnagyobb adag 400 mg. 
Idős és rossz állapotú betegek adagja ennél ki

sebb. 
Obiiterativ érbetegség, arteriosclerosis és dia

beteses nephropathia veszélyeztetiségnek számít 
és ezért ezekben az állapotoKban az adagot a szo
kásos egyharmadával csökkenteni kell. Ugyanez 
vonatkozik máj- és vesebetegekre, akikben ismételt 
alkalmazás hatására igen magas vérszintek jöhet
nek létre. 

A teljes adagot a beteg életkorának, testsúlyá
nak és fizikai állapotának megfelelően kel! megvá
lasztani. 
e Mellékhatás 

Súlyos szisztémás mellékhatások ritkák, bár túl
adagolás, vagy az indokoltnál nagyobb adagok al
kalmazása, továbbá akaratlan intravascularis injek
ció kapcsán előfordulhatnak {lásd Adagolás). A 
bupivakain által okozott toxikus tünetek hasonlóak a 
többi helyi érzéstelenítő szerekkel tapasztaltakkaL 

Kifejezett acidosis, ill. hypoxia fokozhatja a toxi
kus reakciók kockázatát és súlyosságát. Toxikus re-
akció elsősorban a központi idegrendszert és a 
szív-érrendszert érinti. 

Központi idegrendszeri tanetek: Nyelvzsib
badás, szédülés, homályos látás. remegés, ál
mosság, görcsök, ájulás és lehetséges a légzésle
állás is. 

A sympathicus blokádot követően hypotensio és 
bradycardia előfordulhat. 

Neurológiai me!lékhatások lehetnek tartós érzés
telenség, paraesthesia, gyengeség, alsó végtagok 
paralysise, a sphinchter-kontroll elvesztése. 
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Szív-érrendszeri tünetek: Véletlen intravascu
laris, vagy nagy dózisú injekciót követően a 
myocardium depressioja, a csökkent szív-perctérfo
gat, ingervezetési blokk, hypotensio, bradycardia, 
kamrai arrhythmiák, továbbá kamrai tachycardia, 
kamrai fibri!latio és szívmegállás is előfordulhat. 

Egyéb: Ritkán a helyi érzéstelenítők allergiás re-

akciókat okozhatnak (a legsúlyosabb esetekben 
anaphylaxiás shockot.) 

Az epinefrin {adrenalin) me!lett jelenlevő szulfit 
miatt egyes esetekben, főleg asthmás betegekben 
11ányingert, hasmenést, ziháló légzést. akut asth
marohamot shockot válthat ki. Ezen túlérzékenysé
gi tonetek igen különbözóek, akár az éietet fenyege
tőek is lehetnek. 

Az epinefrin nemkívánt tachycardiát. tachy
arrhythmiát, vérnyomásemelkedést válthat ki, akár a 
helyiérzéstelenítőkkel interferálva is. 

Me!lékhatások kezelése: Toxikus tünetek eseté
ben a megfelelő lélegeztetés biztosítása és a gör
csök megszüntetése szükséges. A légcserét oxigén 
adásával, vagy gépi lélegeztetéssei kell fenntartani. 

Amennyiben görcsök lépnek fel, azonnal iv. 
50-100 mg szukcinilkolint és/vagy 5-15 mg 
diazepámot kell adni. A görcsök megszüntetésére 
ticpentál is adható 100-200 mg adagban. 

Kamrai fibrillatio vagy szívmegál!ás esetén haté
kony resuscitatiós kezelést kell elkezdeni és fenntar
tani hosszabb ideig. Ha szükséges, ismételt dőzisú 
epinefrin {adrenalin) és natrium bicarbonat adható, 
amilyen gyorsan csak lehet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Antiarrhythmiás szereket szedő betegnek a 
bupivakaint óvatosan kell adni, mivel a toxikus hatá
sok összegezöd nek. 

Anticoagulansok, nemszteroid gyulladásgátlók 
és plazmapótszerek - különösen a dextrán -
egyidejű alkalmazása esetén fokozott vérzékeny
séggel kell számolni. Kis molekulatömegű heparin 
egyidejű adása különös gondosságot igényel ugya
nebból a szempontbóL t:zekben az esetekben cél
szerű a szokásos véralvadási teszteket elvégezni és 
a bupivakain alkalmazásakor azok eredményét gon
dosan mérlegelni kell. 

Az adrenalin tartalmú oldatok alkalmazása foko
zott óvatosságat követel. MAO-bénítót, vagy tricik
likus antidepresszánst szedő betegeken súlyos, tar
tós hypertensio fordulhat elő. 

Vasepressor szerek és ergottípusú, oxytocin ha
tású gyógyszerek komoly tartós hypertensiót, vagy 
cerebrovascularis történéseket okozhatnak. 

Fenotiazinok és but~rofenonok csökkenthetik, 
vagy felfüggeszthetik az epinefrin presszorhatását 

Inhalációs anaestheticum {kloroform, halotan, 
ciklopropan, triklóretilén) alkalmazásával egy
időben, vagy azt követően beadott, vasoconstrictor 
anyagat (adrenalin) tartalmazó készitmények súlyos 
arrhythmiát okozhatnak. 

Egyidejűleg alkalmazott egyéb antiarrhyth
micum, valamint 13-blockoló, kalciumantagonista 
additiv gátló hatást fejt ki az AV-átvezetésre, az 
intraventricularis ingerterjedésre és a contractio
erőre. 

e Figyelmeztetés 
A helyi érzéstelenítők alkalmazásakor biztosítani 
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kell a resuscitatióhoz szOkséges felszereléseket és 
gyógyszereket. 

Nagy idetJblokádokat követően hypotensio és 
bradycardia előfordulhat, ezért megfelelő óvintézke
déseket kell tenni. 

Csak fokozott gondossággal és ellenőrzéssei al
kalmazható 

- beszúkült máj- és vesefunkció eset~n _(ismételt 
alkalmazás kumulációhoz vezethet);~·· -., 

- antiarrhythmicumokkal együttesen; 
-véralvadási zavar esetén. 
Ritkán, nem szándékos intravascularis adás 

esetén, v~lószínűleg a toxikus hatás eredményeként 
szívmegállás is előfordulhat, anélkül, hogy előzetes 
központi idegrendszeri tünetek jelentkeznének {lásd 
Adagolás). 

Szívbetegek esetében az epiduralis anaesthesia 
csak fokozott körültekintéssel alkalmazható, mivel a 
gyógyszer okozta AV átvezetés megnövekedését 
kevésbé tudják kompenzálni. 

A paracervicalis blokád kifejezettebb hatással 
lehet a magzatra, mint egyéb nógyógyászati bloká
dok. A bupivakain szisztémás toxicitása miatt 
paracervica!is blokádban külön!egesen óvatosan 
kell eljárni. 

Kis dózisú helyi érzéstelenítők beadása a fej-, il!. 
nyak területén {retrobulbaris, fogászati- és ganglion 
stellatum blokádnál), olyan szisztémás toxikus tüne
teket okozhat, amelyek nagyobb adag véletlen 
intravascularis adásakor tapasztalhatók. 

Retrobulbaris blokád esetében számolni kell a 
helyi érzéstelenítő alkalmazását követő esetleges 
légzésleállássaL Ilyenkor a szükséges felszerelés, 
gyógyszerekés a személyzet biztositva legyen. 

Centrális analepticumok alkalmazása helyi ér
zéstelenítők által okozott mérgezésekben tilos! 

Terhesség és szoptatás időszakában alkalmazha
tó. A bupivakain igen kis mennyiségben jelenik meg 
az anyatejben. Az epinefrin anyatejbe való átjutása 
nem ismert. A legkisebb hatásos adagok alkalmazha
tóak. Tárolás közben az oldat fémekkel {injekciós tü 
vagy a fecskendő fémes része) nem érintkezhet. 

Alkalikus készítményekkel, azok magas pH érté
ke miatt keverni tilos, mert az oldatok kicsapódását 
eredményezheti. 

Az ampullákat felnyitás után azonnal fel kell 
használni, a megkezdett ampulla további tárolása 
tilos! Intravénásan nem adható! 

Gyermekfogászati- és egyszerű fogászati be
avatkozások során alkalmazása igen elhúzódó ha
tása miatt nem ajánlott. 

Hatásának időtartama alatt járművet vezetni, 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni, vagy alko
holt fogyasztani tilos. 

Eltartás: hűvös helyen, fénytól védve. 
• Megjegyzés: <? V 
• Törzskönyvi szám: K- 1025 {0,25% injekció) 

K-1026 {0,5% injekció) 

•h-------------------. ................................. .. 
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ASTRA ','.,. AT2kó8' ~0,~8801 
Hatóanyaga bupivacain hosszú hatású amid 

típusú érzéstelenítő. Az injekciós oldat fajsúlya 
í ,026 20 °C-on (hyperbarikus), amelyet az injekció 
összetételében szereplő glucosum pro inj. (80 
mg/ml) biztosít. Az érzéstelenség gyorsan beáll és 
hosszú ideig tart. Az érzéstelenség időtartama a 
T

10
-T

12
es szegmentumban 2-3 óra. A hyperbarikus 

bupivacain 2-2,5 órás mérsékelt izomrelációt idéz 
elő az alsó végtagokban. A hasi izmok mctoros blo
kádja lehetövé teszi 45-60 perces hasi mútétek el
végzését. A motoros blokád időtartama nem fépi túl 
az analgesia időtartamát. A hyperbarikus bupiva
cain keringésre gyakorolt hatása kisebb vagy még
egyezik más speciális érzéstelenítésre alkalmazott 
hatóanyagéval. 
e Hatóanyag 

5 mg bupivacainium chioratum (5,28 mg 
bupivacainium chioratum monohydrat formájá
ban), 80 mg glucosum monohydricim pro injec
tione, natrium hydroxydatum q.s., i ml steril vizes 
oldatban. 
e Javallat 

Spinális anaesthesia. Urológiai és alsó végtag 
sebészetben 2-3 óra, hasi sebészetben 45-60 per
ces anaesthesiát biztosít. 
e Ellenjavallat 

Amid típusú helyi érzéstelenítőkkel szembeni túl
érzékenység. 12 éves kor alatt (elegendő tapaszta
lat hiányában) nem ajánlott. 
• Adagolás 

Azt a tehető legalacsonyabb dózist alkalmaz
zuk, ami már megfelelő anaesthesiát biztosít. 

Felnőtteknek: 10-15-20 mg (2-3-4 ml injekció). 
Az érzéstelenítés mértéke függ a beadott oldat 

mennyiségétől és a beteg testhelyzetétőL 3 ml 
hyperbarikus oldat L3-L4-es segmentumban ülő 
helyzetben történő beadásakor az érzéstelenítés a 
T 

7
-T

10 
segmentumig, hanyatt fekvő pozicióban a T 4-

T 
7 

segmentumig terjed. 4 ml-nél magasabb adag 
beadása nem ajánlott. 
e Mellékhatás 

Általában teljes spinál is blokád eselén fordulnak 
elő. 

Központi idegrendszeri toxicitási tünetek (ál
mosság, eszméletvesztés, nehézlégzés, légzésbé
nulás). Cardiovascularis tünetek (vérnyomáscsök
kenés, myocardialis depresszió, bradycardia, szív
megállás). 

Szisztémás mellékhatás: nyelvzsibbadás, szé
dülés, zavartság, tremor, amit görcs követhet, ritkán 
véletlen intravascularis injekció adása kapcsán elő
fordulhatnak. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
A gyártó adatot nem közölt 

• Figyelmeztetés 
Totális blokád esetében a légzést fenn kell tar

tani, szükség eset.én gépi lélegeztetést kell alkal
mazni. 

Kt;;ringési depresszió esetén inotróp hatású 
vasapressort kell adni (pl.intravénásan 15--30 mg 
ephedrint). 

Görcsöt okozó véletlen intravascularis injekció 
eselén azonnal 5-10 mg diazepamot kell iv.adni. 

Az. oldatnak nem szabad fémekkel (pl. tű, fecs~ 
kendő fém része) érintkeznie, mivel a feloldott fém
ion oedemát okozhat az injekció beszúrásának he
lyén. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
Az oldatot felnyitás után azonnal fel kell használ

ni, a megmaradt oldatot tárolni és ismételten fel
használni tilos! 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 1282 

Félszintetikus penicillin-származék. Saválló, jól 
felszívódva magas, tartós vérszintet biztosít. 

A bélfalban lévő nem specifikus észterázok 
hidrolizálják, ezért G-penicillin formájában kerül a 
vérbe. 
e Hatóanyag 

500000 NE penamecillinum tablettánként. 
• Javallat 

Középsúlyos Streptococcus, Gonococcus, 
Pneumacoccus és nem penicillináz-termelő 

Staphylococcus okozta fertőzések. Elsősorban felső 
léguti infekciók, tonsillitis, bronchitis kezelése, vala
mint akut íheumás láz prophylaxisa. Súlyosabb ese
tekben parenterálls készítmény adagolása ajánlott. 
a Ellenjavallat 

Penicillinalierg ie. 
e Adagolás 
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Felnőtteknek: napi i ,5-2 millió NE (3-4-szer 1 
tabletta), a klinikai tünetek javulása után naponta 
2-3-szor 1 tabletta általában elegendő. 

Gyermekek kezdeti adagja naponta: 6 éven 
alul 80000-60000 NE/ttkg, 7-14 éveseknek 
50000-40000 NE/ttkg, három adag ra elosztva. 

(A nagyobb mennyiségek a megadott korhatá
ron belül a kisebb testtömegűekre vonatkoznak.) 
Ezek az adagok a klinikai tünetek javulása után 
megfelelóen csökkenthetők. 

A Maripen mindig éhgyomorra adandó! 
Rheumás fáz recidíva prophy/axisára: naponta 1 

tabletta. Egyéb penicillinprofilaxis céljára: naponta 

1-1 Y2. tabletta. Ha a gyógyszeres prophylaxis idő
tartama alatt felső légúti hurutos megbetegedés 
vagy Streptococcus eredetű nasopharyngitis, 
pharyngitis, tonsillitis lép fel, a beteget hat napon át 
az akut esetekre megjelölt orális adagokkal kell ke
zelni. A hatodik nap után a szokványos preventív 
adagokra térhetünk vissza. 
e Mellékhatás 

Túlérzékenységi reakciók, erythema, urticaria, 
Quincke-oedema, igen ritkán anaphylaxiás shock. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- bacteriostatikus antibioticumokkal (hatáscsök

kenés). 
e Figyelmeztetés 

Penicillinkezeléskor (per os adáskor ritkábban, 
mint parenteralis adagolás esetén) súlyos, sőt halá
los anaphylaxiás shock előfordulhat, elsősorban al
lergiára hajlamos egyéneken. Ezért asthmás, aller
giás anamnesis esetén fokozott óvatosság ajánlott. 

A részleges penicillin- és cefalosporin-keresztal
lergiára klinikai és laboratóriumi adatok vannak. 

Eftartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3394 

IVIARVELöN tablettií (21X; 63xj. .· 
ORGANON 

Ösztrogén! és gesz_tagént tartalmazó kombinált 
orális fogamzásgátló készítmény. 

Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a készít
ménynek nincs meg az a nemkívánatos anyagcse
rehatása, amit néhány gesztagén androgén-akti
vitásának tulajdonítanak az orális fogamzásgátlók
ban. 

Az ajánlott adagolási séma szerint alkalmazva 
gátolja a hypophysis-petefészek tengely funkcióját 
és ezáltal az ovulatiot. Továbbá rendszeres ute
rinális vérzési biztosít, amely a vérzés mennyiségét 
és időtartamát illetően a normális menstruatios vér
zéshez hasonlít. Ez a vérzés általában az utolsó tab
letta bevétele után két-három nappal kezdődik és 
fájdalommentes. 

Klinikai vizsgálatok szerint terhességi aránya 
igen alacsony, ciklus kontrollja jó, mellékhatása ke
vés és mindezek alapján a szedést abbahagyák 
aránya alacsony. 
e Hatóanyag 

0,03 mg aethinyloestradiolum, 0,15 mg deso
gestrelum tablettánként. 
e Javallat 

Orális fogamzásgátlás. 
• Ellenjavallat 

Terhesség. Cardiovascularis vagy cerebrovas-
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cularis elváltozások, pl. thrombophlebitis és throm
boemboliás folyamatok vagy ezek anamnesise. 

Súlyos hypertonia. Súlyos májbetegség vagy 
ennek anamnesise, ha a májfunkciós vizsgálati 
eredmények nem tértek vissza a normális értékre, 
cholestaticus sárgaság, terhességi vagy szteroid
kezelés okozta sárgaság anamnesise, Rotor-syn
droma és Dubin-Johnson syndroma. Ismert vagy 
feltételezett ösztrogén-dependens___ · tumor. 
Endometrialis hyperplasia. Nem diagnosztizált vér
zés. Porphyria. Hyperlipoproteinaemia, különösen 
más, cardiovascularis elégtelenségre hajlamosító ri
zikófaktorok jelenlétében. 

Súlyos pruritusos anamnesis a terhesség vagy 
korábbi szteroid-kezelés során vagy herpes gesta
tionis. 

Ösztrogént/gesztagént tartalmazó orális fogam
zásgátlók terhességben ellenjavalltak és befolyásol
hatják a tejtermelés minóségét, csökkenthetik 
mennyiségét. Az aktív hatóanyag kis hányada kivá
laszlódhat az anyatejben is. 
a Adagolás 

Az. első csomag első tablettáját a menstruatio el
ső napján kell bevenni. Ez másik orális fogamzás
gátlóról való áttérés esetén is fennáll. 

A tablettékat naponta ugyanabban az idóben 
kell beVenni 21 napig megszakítás nélkül. Ezt a tab
letták 7 napos szüneteltetése követi. 

Minden további csomag alkalmazását a 7 napos 
tabletta-kihagyás után kell elkezdeni. 

Szülés után az alkalmazást az első spontán 
menstruatio első napján kell elkezdeni. Amennyiben 
korábbi szedés szükséges, pl. azonnal szülés után, 
további fogamzásgátló óvintézkedések szüksége
sek a tabletta szedésének első 14 napján. 

Vetélés vagy abortus után az alkalmazást azon
nal el lehet kezdeni. Ebben az esetben nincs szük
ség egyéb fogamzásgátló óvintézkedésre. 

Megjegyzés 
Egyéb használatra vonatkozó információk, mint 

pl. áttérés más fogamzásgátlóról, elmulasztott tab
letta-bevétel, menstruatio késése stb., megtalálha
tók a dobozban elhelyezett betegtájékoztatóban. 
e Mellékhatás 

Következő mellékhatások kapcsolatba hozhatók 
az ösztrogén és/vagy gesztagén terápiával: 

Urogenitális tractus: menstruatiók közötti vérzés, 
gyógyszeres kezelés után amenorrhoea, hüvelyvá
ladék változás, méh-fibromyoma növekedése, 
endometriosis fokozódása, bizonyos hüvelyi fertő
zések, pl. candidiasis. 

Me/l: érzékenység, fájdalom, nagyobbodás, 
secretio. 

Gyomor-bé/ traktus: hányinger, hányás, 
cholelithiasis, cholestatikus sárgaság. 

Cardiovascularis rendszer: thrombosis, vérnyo
másemelkedés. 

Bór: májfolt, erythema nodosum, kiütés. 



Szem: kontaktlencse használata esetén a 
szaruhártya érzékenysége növekszik. 

CNS: fejfájás, migrén, kedélyváltozás. 
Egyéb: folyadékretenció, csökkent glukóztole

rancia, testsúlyvá\tozás. 
Túladagolás: Mind a desogestrel, mind az etinil

ösztradiol toxicitása igen alacsony. Ezért toxikus tü
netek nem várhatók, ha például kisgyerek egyszer
re több tablettát bevesz. ilyen esetben előforduló 
tünetek: hányinger, hányás és kislányok esetében 
enyhe hüvelyi vérzés. Specifikus kezelés való
színűleg nem szükséges, szükség esetén tüneti ke
zelés alkalmazható. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Rendszertelen vérzés! és a megbizhatóság 
csökkenését okozhatja orális fogamzásgátlók 
együttes szedése olyan készítményekkel, mint: 
görcsoldók, barbiturátok, antibiotikumok (pl. 
tetraciki inek, rifampicin stb.), aktívszén és bizonyos 
hashajtók. 

Orális fogamzásgátlók csökkenthetik a glukóz
toleranciát és így növelik a diabeteses betegek in
zulin- vagy más antidiabetikus gyógyszerigényét 
• Figyelmeztetés 

Thromboemboliás tünetek jelentkezése eselén a 
kezelést azonnal meg kell szakítani. 

A dohányzás növeli a vascularis megbetegedé
sek veszélyét, amely veszély a korral együtt növek
szik. Ez a veszély valószínűleg kicsit nagyobb az 
ösztrogéntartalmú fogamzásgátlókat alkalmazók 
esetében. 35 év feletti náknek ezért- amennyiben 
ezt a készítményt kívánják használni - ajánlatos a 
dohányzást abbahagyni. ösztrogéntartalmú készít
ményeket használóknál a vénás thrombosis veszé
lye ideiglenesen növekedhet nagyobb műtét vagy 
hosszantartó mozdulatlanság, ágyhozkötöttség 
esetén. 

Súlyos visszértágulat esetén mérlegelni kell az 
ösztrogéntartalmú készítmények előnyeit a lehetsé
ges kockázatokkal szemben. 

Ha a májfunkciós vizsgélat eredménye nem 
megfelelő, a kezelést meg kell szakítani. 

Orélis fogamzásgétlókat hasznélők esetében 
csak nagyon ritkán fordult elő májsejtadenoma. Az 
adenoma jelentkezhet minl abdominalis képlet 
és/vagy akut hasi fájdalom jeleivel és tüneteive!. 
Vérző májsejtadenomára kell gondolni, amennyiben 
a betegnek hasi fájdalmai vannak, vagy belső, hasi 
vérzés jelei észlelhetők. 

Ösztrogén- és/vagy gesztagén-tartalmú készít
mények hasznélala során esetenként előfordul máj
folt, kOlönösen chloasma gravidarum kórelőzménye 
esetén. Méjfoltra hajlamos nők a készítmény szedé
se alatt kerüljék a napozás!. 

Ösztrogéntartalmú orális fogamzásgátlók hasz
nálata során esetenként depressio is előfordulhat. 
Amennyiben ezt tripiafén-anyagcserezavar is kíséri, 
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6
-vitamin szedése terápiés értékű lehet. 

Szteroidok használata befolyésaihatja bizonyos 
laboratóriumi vizsgálatok eredményét. 

Ösztrogén- és/vagy gesztagén-tartalmú készit
mények tartós szedése eselén időszakos orvosi el
lenőrzés szükséges. 

Fokozott ellenőrzést igényel: 
-látens vagy manifeszt szívelégte!enség, rend

ellenes veseműködés, magasvérnyomás, epilep
sia vagy migrén (vagy ezek kórelőzménye), mivel 
ezek erősödése vagy visszatérése esetenként elő
fordulhat; 

- sarlósejtes haemoglobinopathia, mivel bizo
nyos körűlmények között, pl. fertőzések vagy oxi
génhiány, az ösztrogéntartalmú készitmények eze
ken a betegeken thromboembo!iás folyamatokat 
válthatnak ki; 

- ösztrogénérzékeny nőgyógyászali rendel
lenes-ségek, pl. méh fibromyomája, amely növeked
het és endometriosis, amely ösztrogén-kezelés so
rán súlyosbodhat 

Csökken az orális fogamzásgétlók megbízható
sága: 

- ha a tablettákat nem az utasításnak megfeleló
en szedik, pl. egy vagy több tabletta kimarad; 

- hasmenéssei és/vagy hányással együttjáró 
gastrointestinális zavar esetén, ha ez a tabletta be
vétele után 4 órén belül jelentkezik; 
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- más gyógyszerek (lásd Gyógyszerkölcsönha
tás c. fejezet) egyidejű szedése esetén. Amennyi
ben a vérzés nem jelentkezik, és fenti esetek egyike 
sem élit fenn, a terhesség nem valószínű, az orális 
fogamzásgátló szedését folytatni kelL Ha ellenben 
fenti esetek valamelyike fennállt, a tabletta szedéséf 
meg kell szakltani, és csak a terhesség kizárása 
utén lehet újra kezdeni. 

Eltartás: 2-25 oC között, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K - 1629 

Terhes anyák számára összeé!lított, vitamin- és 
ásvanyianyag tartalmú tabletta. 
• Hatóanyag 

retinaium 5000 NE, tocopheroluf\1 aceticum 30 
NE, acidum ascorbicum 100 mg, acidum falicum 1 
mg, thiaminium chioratum 3 mg, ribafiavinum 3,4 
mg, nicotinamidum 20 mg, pyridoxinum 10 mg, 
cyanocobalaminum 12 Jlg, cholecalciferolum 400 
NE, biotinum 30 J.IQ, acidum pantothenicum 10 mg, 
caldum 250mg, iodum 150 Jlg, ferrum 60 mg, mag
nesium 25 mg, cuprum 2 mg, zincum 25 mg, man
ganum 5 mg, chrarnium 25 Jlg, molybdenum 25 Jlg 
tablettánként 

o Javallat 
A terhesség kezdetétól a szoptatási idő alatt, a 

vitaminhiányos állapotok elkerülésére. 
e Ellenjavallat 

Veseelégte!enség, felszívódási zavarral járó bél
betegségek. 
o Adagolás 

Napi egy tabletta. 
• Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A-, D-, vagy E-vitamin egyidejű szedése eselén 
a Materna tabletta vitamintartalma a felhalmozódás 
lehetősége miatt figyelembe veendő. 

A ribafiavin a vizeletet sárgára festheti. 
A fólsav elfedheti az anaemia perniciosát olyan 

módon, hogy a perifériás vérkép normálisnak tűnik, 
mfg a neurológiai manifesztáció progresszív marad. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K - 1773 

MECL0FEIÍIOXÁTtáblétt1!'(20ié} 

CHIMIMPORT 

Noctrop hatású szer. Pontos hatásmechanizmu
sa nem ismert. 
• Hatóanyag 

100 mg meclofenoxatum (sósavas só formája
ban) tabletténként 
• Javallat 

Túlieszitett szellemi munka, gyors fáradékony
ság, depressziós és neurotikus állapot, posttraumás 
neuropsychés zavar, korral járó psychosometikus 
zavar atherosclerosisos háttérrel, a hypothalamus
hypophysis rendszer zavaraiból adódó endocrin za
var, neuralgia és neuritis, továbbá gyermekek 
visszamaradt psychosematikus fejlódése és gyer
mekkori encephalopathiák következményes ideg
rendszeri jelenségei. 
e Ellenjavallat 

Hyperexcitatio, szorongással és nyugtalanséggal 
járó psychosis, extrapyramidalis rendellenességek. 
e Adagolás 

Felnőtteknek és 10 éven felüti gyermekeknek na
ponta 600-1200 mg (6-12 tabi.) több részletben, ét
kezés után, nem folyamatosan: hetente 5 napon át 
vagy havonta 20 napon át. 

10 éven aluli gyermekeknek: 200-600 mg (2-6 
tabi.) naponta, több részletben. 

Az utolsó napi adagot 16 óra előtt kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Ingerlékenység, fáradtség, álmatlanság. 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
A gyártó adatot nem közölt 

e Figyelmeztetés 
A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: szonahómérsékleten. 

e Megjegyzés: + v 
• Törzskönyvi szám: K- 1127 

MEO~~Ef>AM'l..:F. M.10 mg 
tabl~tta <so~ r 

:: t:kif~AAM~;'~'iLí(N~S~::: :'~1~;~6a;: ~ö~E(t\p:f 

A medazepam feszültségoldó, nyugtató hatású 
gyógyszer. Szedatív és izomrelaxéló hatása gyen
ge, ezért nappali anxiolyticumként alkalmazható. 
Benzodiazepin származék, s mint ilyen, támadés
pontja a gamma-aminovajsav (GABA) transzmisszi
ós rendszer: fokozza a GABA gátló hatasát a lim
bikus rendszerben és a subcorticalis területeken. A 
gyomor-bél traktusból per os bevétel után gyorsan 
felszívódik (1-2 óra~múlva éri el a plazma csúcskon
centrációt). 

A méjban metabolizálódik. Farmakológiailag ak
tív metabolitjainak hosszú a felezési idejOk, ezért az 
aktív metabolitok állandósult egyensúlyi koncentrá

- ciói 3-14 nap elteltével élinak be. 
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• Hatóanyag 
1 O mg medazepamum tablettánként 

• Javallat 
Szorongással együtt jéró psychovegetatív syn

dromák: ingerlékenység, fokozott izgalmi állapot, 
idegesség. 

A vegetatív idegrendszer labilitását kíséré tüne
tek elófordulésa: 

- tachycardia, hypotonia, hypertonia, angina 
pectorist szimuléló tünetek; 

- hyperventillatios syndroma, nyomés vagy sza
rítás érzése a mellkasban; 

- gombóc érzése a nyelócsóben, hányinger, 
felfúvódás érzése, görcsök, irritabilis colon; 

- szervi megbetegedések, melyeket psy-
chovegetatív tünetek kísérnek, pl. ulcus duodenalis 
(a gyomorsavkiválasztás mérhetóen csökken a 
medazepam alkalmazésa során), szívinfarctus stb. 
o Ellenjavallat 

Benzodiazepin túlérzékenység. Myasthenia 
gravis. pseudoparalytica. Terhesség első harmada 
(a placentán gyorsan és maradéktalanul halad ét, 
majd a placenta foetá!is oldalán halmozódik fe!, bár 
eddig nincs adat foetotoxikus hatásról). 
• Adagolás 

Fefn6tteknek általában napi 20 mg (2 tab!.) étke
zések elót! kevés folyadékkal bevéve. Fekvőbeteg
gyágyintézeti ellenőrzött kezelés eselén a napi 
adag éltalában 30 mg, ahol szükség esetén ez 60 



mg-ig (6 tabi.) emelhető. A készítmény gyorsan hat. 
a terápiás eredmény stabilizálásához azonban leg
alább 14 napos kezelés javasolt. 
e Mellékhatás 

A mellékhatások gyakorlatilag mind központi 
idegrendszeri mechB.nizmusok következtében jön
nek létre. Kezdetben álmosság, kisebb fáradtság és 
fejfájás, szédülés és paraesthesia léphet fel. A 
medazepam izomfáradékonyságot idézhet elő. Idő
sebb és legyengült pácienseken ataxia léphet föl. 
Ezek a jelenségek az adag csökkentésével legtöbb
ször visszaszoríthatók. 

Idős pácienseken és gyerekeken paradox hatá
sok jelentkezhetnek, így pl. gátlástalanság, ag
resszivitás és dezorientáltság. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
- központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel, 

neurolepticumokkal, trankvillansokkal, altatószerek
keL narcoticumokkal, analgeticumokkal és általában 
antidepresszí-vumokkal (ezek központi nyugtató ha
tását fokozza). 
e Figyelmeztetés 

A terhesség egész időtartama alatt csak az 
elóny/kockázat gondos mérlegelésével rendelhető. 
A medazepam átjut az anyatejbe, így szaplató anyák 
kezelésekor fokozott figyelemmel kell lenni a csecse
mő aluszékonyságára és szopási gyengeségére, ill. 
a bradycardia és a légzőközpont deprimáltság kiala
kulásának veszélyére. Amennyiben az anyának az 
orvos a terhesség utolsó heteiben is előírja a gyógy
szert, szülés után a csecsemán a szer hatásának 
megfelelő tünetek mutatkozhatnak, mint pl. álmos
ság, lassult szíwerés, légzésgyengeség, később 
pedig, a szemek a csecsemő szervezetéből való ki
ürülése során, elvonási tünetek jeientkezhetnek. 

Myasthenia gravis eselén a korábban fennálló 
izomgyengeség miatt csak különös óvatosággal 
szedhető. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyedileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának, illetve hatásának tartama alatt 
tilos szeszesitalt fogyasztani. 

Hosszantartó, nagyobb adagú kezelés hirtelen 
abbahagyása elvonási tüneteket okozhat (görcsök, 
delirium, hyperhydrosis, tremor, tachycardia, félelmi 
állapotok és depressív hangulat), ezért ilyenkor a 
készítmény adagját fokozatosan kell csökkenteni. 
Máj- és vesefunkciós zavarokban, valamint időskor
ban az adagolási kOlönös óvatossággaL egyedileg 
kell megállapítani (a májban metabolizálódik, a ve
sén át eliminálódnak a metabolitjai). 

Gyógyszerérzékenység csökkenéssei és psy
chés függőség kialakulásával számolni kell kis 
adagok szedése során is. 
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Túladagolás esetén hyporeflexia, hypotensio, 
hypothermia, tachycardia, aluszékonyság, görcsös 
állapotok, légzésdepresszió, coma lép föl. Orális túl
adagolás terápiájához rendszerint elegendő a pri
mer detoxicatio: gyomormosás, aktívált szén és nát
riumszulfát adása (adott esetben tüneti kezelés). A 
forszírozott diuresis és a haemodialysis nem, vagy 
alig hatásos. Az. aktív anyagcseretermékek hosszú 
plazmafelezési ideje miatt a tünetek hosszú ideig 
fennállhatnak. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 2352 

MEDROL 4 mg tábl~l!il (:ÍOx;j.oqicj . 
M~[)~()l.161'1l~t~bletta(14x;50x). 
M~DR()L.32:m~ !iibl~tt~ (~.~x}. . .. 
MEDRQL 100 mgtabletta(20x)· 

UPJOHN ·. ·.,.· · ..••. :. •. Atykóq:.8(i2['.1.Ío4_ 

A glükokortikoidok a sejtmembránokon keresztül 
diffundálnak és komplexet képeznek a specifikus 
cytoplasma receptorokkaL A komplexek belépnek a 
sejtmagba, a DNS-hez (chromatin) kötődnek, továb
bá stimulálják a mRNS transcriptioját, és ezt követő
enszámos enzim (melyek végülis feltehetően felelő
sek a glükokortikoidok szisztémás hatásáért) fehér
je szintézisét. Nemcsak a gyulladásos és immun fo
lyamatokra fejtenek ki jelentős hatást, de befolyásol
ják a szénhidrát, a fehérje és a zsír metabolizmusát 
is. Hatnak továbbáaszív-és érrendszerre, a csont
izom rendszerre és a központi idegrendszerre. 

Hatás a gyulladásos és immun folyamatra 
A glükokortikoidokat főként gyulladáscsökken

tó, immunszuppresszív és antiallergiás hatásuk mi
att alkalmazzák. E hatások a következőket eredmé
nyezik: 

- a gyulladás fókuszához közel lévó immunaktív 
sejtek csökkenését; 

- csökkent vasodilatatiot; 
-a lysosomalis membránok stabilizációját; 
- a phagocyitosis gátlását- a prosztaglandinok 

és rokon anyagok csökkent termelését. 
4 mg metilprednizolon (4,4 mg metilprednizolon 

acetát) hatása megegyezik 20 mg hidrokortizon 
gyulladáscsökkentő hatásávaL A metilprednizolon
nak csak minimális minera!kortikoid hatása van 
(200 mg metilprednizolon ekvivalens l mg 
dezoxikortikoszteronnal). 

Hatás a szénhidrát és fehérje anyagcserére 
A glükokortikoidoknak fehérje lebontó hatásuk 

van. A glukoneogenezis révén a felszabadult ami
nosavak glukózzá és glikogénné alakulnak át a máj
ban. A perifériás szövetekben a glukóz felszívódás 

csökken, mely hyperglycaemiához és glycosuriához 
vezethet azokban a betegekben, akik diabetesre 
predisponáltak. 

Hatás a zsír metabolizmusra 
A glükokortikoidoknak zs!rbontó hatásuk van. Ez 

a zsírbontó hatás főként a végtagokon jelentkezik. 
Van azonban zsírképző hatásuk is, melynek legnyil
vánvalóbb jelei a mellen, nyakon és fejen jelentkez
nek. Mindez a zsírlerakódások átrendezódéséhez 
vezet. 

A kortikoszteroidok maximális farmakológiai ha
tása elmarad a vérben mért csúcsszinttől, mely arra 
enged következtetni, hogy a gyógyszer hatása in
kább az enzimműködés megváltoztatásén keresztül 
érvényesül, mintsem közvetlen hatás révén. 

Farmakokinetika 
ln vivo vizsgálatok azt jelzik, hogy a szteroidok 

főként a vékonybél proximális részéból szívódnak 
fel. A distalis részen a felszívódás a proximalis ré
szen mértnek kb. fele. 

Emberben a metilprednizolon könnyen felbomló 
kötést alkot albuminnal és transzkortinnal. A gyógy
szernek kb. 40-90%-a kötődik. A metilprednizolon, 
hasonlóan a kortizolhoz, a máj útján metabo
lizálódik. Fó metabolitjai a 20 -beta-hidroxi-metil
prednizolon és a 20 -beta-hídroxi- 6 -alfa-metilpred
nizolon. A metabolitok, mint glukuronidok, szulfátok 
és a nem kötódó vegyületek, a vizelettel ürülnek ki. 
A konjugáció főleg a májban és bizonyos mérték
ben a vesében történik. 
e Hatóanyag 

4 mg, 16 mg, 32 mg, ill. 100 mg methylpred
nisolonum tablettánként. 
e Javallat 

Endocrín zavarok 
Primer vagy szekunder mellékvesekéreg elégte

lenségben a hidrokortizon vagy a kortizon az elsó
ként választandó gyógyszer. A szintetikus analógok 
a mineralokortikoidokkal együtt alkalmazhatók, ami
kor szükséges. A gyermekeknél a mineralokortikoid 
kiegészítés különösen fontos. 

Congenitalis actrenalis hyperplasia. Nem suppura-
tiv thyroiditis. Careinamához társult hypercalcaemia. 

Nem edokrin zavarok 
Rheumás megbetegedések 
Rövid ideig tartó járulékos kezelésként ami a 

beteget átsegíti az akut stádiumon vagy a betegség 
exacerbatioján. 

Psoriasisos arthritis. Rheumatoid arthritis, bele
értve a juvenilis rheumatoid arthritist is (néhány 
esetben szükség lehet kisadagú fenntartó terápiá
ra). Spondylitis ankylopoetica. Akut és szubakut 
bursitis. Akut nem specifikus tenosynovitis. Akut 
köszvényes arthritis. Posttraumás osteoarthritis. 
Osteoarthritises synovitis. Epicondylitis. 

Kollagén betegségek 
A betegség exacerbatioja eselén vagy fenntartó 

terápiaként a következő esetekben: szisztémás 
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lupus erythematosus, szisztémás dermatomyositis 
(polymyositis), akut rheumás carditis, polymyalgia 
rheumatica, óriás sejt arthritis. 

Bórbetegségek 
Pemphigus. Hólyagos dermatitis herpetiformis. 

Súlyos erythema multiforme (Stevens-Johnson syn
droma). Exfoliativ dermatitis. Mycosis fungoides. 
Súlyos psoriasis. Súlyos seborrheas dermatjti_~-· 

Allergiás megbetegedések ·" 
Súlyos vagy a konvencionális adekvát kezelésre 

nem reagáló allergiás megbetegedések:· évszakon
ként vagy egész éven át jelentkező allergiás rhinitis, 
szérum betegség, asthma bronchiale, gyógyszer 
túlérzékenységi reakciók, contact dermatitis, 
alapiás dermatitis. 

Szembetegségek 
A szem súlyos, akut és krónikus allergiás és 

gyulladásos megbetegedései: szaruhártya szélén 
elhelyezkedő allergiás fekélyek, herpes zoster oph
thalmicus, elülső szegment gyulladása, diffúz hátsó 
uveitis és chorioiditis, sympathiás ophthalmia, aller
giás kötőhártyagyulladás, keratitis, chorioretinitis, 
látóideggyul ladás, irilis és iridocyclitis. 

Légz6szervi megbetegedések 
Symptomás sarcOidosis, más módon nem kezel

heló Loeffler syndroma, beryllosis, fulmináns vagy 
disseminált pulmonaris tuberculosis eselén megfe
lelő antituberculoticus kemoterápiával együtt, aspi
rációs pneumonia. 

Haematológiai megbetegedések 
Idiopathiás thrombocytopeniás purpura felnőt

tekben, másodiagos thrombocytopenia felnőttek
ben, szerzett (autoimmun) haemolytikus anaemia, 
erythroblastopenia (ABC anemia), congenitalis 
(erythroid) hypoplasias anaemia. 

Daganatos megbetegedések 
Palliativ kezelés céljából: leukemia és lymphoma 

felnőttekben, akut leuk€mia gyermekekben. 
Oedemás állapotok 
Diuresis kiváltása vagy visszatérő proteinuria 

uremia nélkül, idiopathiás vagy lupus erythematosu
sos nephroticus syndroma. 

Gastrointestinalis megbetegedések 
A beteg átsegítése a következő betegségek kri

tikus szakaszán: colitis ulcerosa, regionalis enteritis 
Idegrendszeri elváltozások 
Sclerosis multiplex akut exacerbatioja, agytu

morhoz társult oedema kezelése. 
Egyéb 
Gümőkóros meningitis subarachonoidalis biock

kal vagy fenyegető blockkal, megfelelő antitubercu
losis kemoterápiával egyidejúleg. Trichinasis neuro
lógiai vagy myocardialis tünetekkel. 

Szarvátültetés 
• Ellenjavallat 

A hatóanyaggal vagy a tabletta egyéb anyagai
val szembeni túlérzékenység. Szisztémás gombás 
fertőzések. 



e Adagolás 
Az adagot a betegségtól és a beteg terápiás vá

laszától függóen egyénenként kell megállapítani. A 
betegség jellegétól függóen a Medrol tablettás ke
zelés kezdeti adaQja 4-48 mg metilprednizolon na
ponta. Kevésbé súlyos esetekben a kisebb adagok 
szükségesek. A nagyobb adagok alkalmazása ja
vallt lehet pL sclerosis multiplexben (200 mg/nap), 
cerebralis oedemában (200-1000 mg/nap) és 
szervátültetések során (max 7 mg ttkg/nap-ig). Ha 
egy bizonyos idő elteltével nincsen megfelelő klini
kai válasz, a Medrol tablettát el kell hagyni és más 
terápiára áttérni. Ha tartós kezelést kell leállítani, ak
kor a gyógyszermegvonás fokozatOsan történjék. 
Kedvező klinikai válasz esetén a megfelelő fenntar
tó adagot úgy kell meghatározni, hogy a kezdeti 
adagot csökkenteni kell kis lépésekben addig a leg
kisebb adagig, melyre még a beteg megfelelóen 
válaszol. A gyógyszeradagolást állandóan ellenőriz~ 
ni kell. Lehetnek olyan helyzetek, melyek során az 
adagolás megváltoztatása válik szükségessé, mint 
pl. a betegség remissiója vagy súlyosbodása, a be~ 
teg egyéni válaszkészsége, a kezeléssei nem köz~ 
vetlenü! összefüggö stresszhelyzet Ez utóbbi eset
ben a Medrol tabletta adagjának emelésére lehet 
szükség, míg a beteg állapota rendeződik. 

Másodnaponkénti kezelés. 
A másodnaponkénti kortikoszteroid adagolás 

azt jelenti, hogy a szokásos napi kortikoszteroid 
adag kétszeresét adják a betegnek minden máso
dik nap reggelén. E terápiás mód célja az, hogy a 
kortikoszteroidok kedvező hatása érvényesüljön a 
long~term farmakológiai adagnál, és bizonyos mel~ 
lékhatásokat (pl. hypophysis~mellékvese suppres~ 
sio, Cushingoid betegség, kortikoszteroid megvo
nási tünetek és gyermekekben a növekedés gátlá~ 
sa) a minimumra lehessen csökkenteni. 
e Mellékhatás 

Folyadék~ és elektrolitháztartási zavarok 
Nátrium retentio, pangásos szívelégtelenségre 

utaló hajlam, hypertonia, folyadékretentio, káli
umveszteség és hypokalaemiás alkalosis. 

Izom-csontrendszer. Szteroid hyopathia, izom
gyengeség, osteoporosis, pathológiás törések, 
csigolya kompressziós törések, aseptlkus necrosis. 

Gyomor-bé! traktus. Peptikus fekéiy lehetséges 
perforatióval és vérzéssel, gyomorvérzés, pancre
atitis, oesophagitis, bélperforatio. 

Bór. Késleltetett sebgyógyulás, petechiák, 
ecchymosis, vékony törékeny bór. 

Anyagcsere. Fehérjelebontás következtében 
negatív nitrogén egyensúly. 

Idegrendszeri. Fokozott koponyaúri nyomás, 
agyi pseudotumor, psychés zavarok és görcsro
hamok. 

Endokrin. Menstruatiós-zavarok, Cushingoid ál
lapot kifejlődése, a hypophysis-me!lékvese tengely 
suppressiója, csökkent szénhidrát tolerancia, later1s 
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diabetes meltitus manifesztálódása, inzulin és orális 
antidiabeticumok iránti fokozott igény a diabeteses 
betegekben, a növekedés gátlása gyermekekben. 

Szem. Hátsó subcapsularis cataracta, fokozott 
belső szemnyomás, exophthalmus. 

ImmunrendSzer:. Fertőzések elfedése, latens fer
tőzések aktivizálódása, rejtett infectiók, túlérzékeny
ségi reakciók, beleértve az anaphylaxist, és elnyom
hatja a bórtesztekre adott válaszokat. 
e Figyelmeztetés 

Kortikoszteroid kezelés alatt álló betegeknek, 
akik szakatlan stressznek vannak kitéve, emelt ada
gú, gyorshatású kortikoszteroid adása indokolt a 
stressz helyzet előtt, alatt és után. A kor
tikoszteroidok elfedhetik a fertőzés bizonyos-jeleit, 
továbbá új fertőzések is felléphetnek a kezelés alatt. 
A kortikoszteroid terápia alatt csökkenhet a szarve
zet ellenállása és képtelenné válhat a fertőzés laka~ 
lizálására. A tartós kortikoszteroid terápia hátsó 
subcapsularis hályogot idézhet eló, továbbá glau
comát_, mely potenciális veszélyt jelent a látóidegre 
és fokozhatja a másodiagos (gombák és vírusok 
okozta) szemfertőzés létrejöttét. 

Allergiás reakciók (pl. ar.~giooedema) előfordul
hatnak. 

A hidrokortizon és kortizon átlagos és nagy 
adagjai előidézhetik a vérnyomás fokozódását, a 
só~ és vízretenció! és fokozott kálium kiválasztást. A 
szintetikus származékok használata során ezek a 
hatások jóval kisebb mértékben fordulnak elő, kivé
ve, ha igen nagy adagokban alkalmazzák. A sóbe
vitel korlátozása és káliumpótlás szükséges lehel. 
Az összes kortikoszteroid fokozza a kalcium kivá
lasztást. Kortikoszteroid kezelés idején a beleget 
himlő ellen nem szabad oltani és más immunizálási 
eljárást sem szabad végezni, különösen, ha nagy
adagú kortikoszteroidokat alkalmaznak, mivel fen~ 
náll a neurológiai szövódmények veszélye és az an
titest válasz hiányának lehetősége. A Medrol tablet
ta alkalmazását aktív tuberculosisban korlátozni kell, 
a fulmináns és szóródott tuberculosisos esetekben 
a kortikoszteroidot egyOtt kell alkalmazni a gümőkor 
elleni megfelelő gyógyszerekkel. 

Azokat a betegeket, akiknek latens tuberculo
sisuk van vagy tuberculin pozitívak, szigorú megfi
gyelés alatt kell tartani a kortikoszteroid kezelés ide
jén, mert előfordulhat a betegség reaktiválódása. 
Tartós kortikoszteroid terápia alatt ezeket a betege
ket kemoprophylaxisban kell részesíteni. 

Nincs egyetértés a tekintetben, hogy a kor
tikoszteroidok okozzák-e a kezelés idején észlelt 
pept1kus fekélyt. 

A glükokortikoszteroid kezelés elfedheti a pep
tikus fekély tüneteit, így perforatio és vérzés jelentö
sebb fájdalom nélkül is bekövetkezhet Az osteo
porosis elég gyakori, de sokszor fel nem ismert mel
lékhatás, mely a tartós, nagyadagú glükokor
tikoszteroidok alkalmazása során lép fel. 

A növekedést gyermekekben gátolhatja a na
ponta elosztva, tartósan adott glükokortikoid terá
pia: ezt az adagolás! csak sürgősségi esetekben 
szabad alkalmazni. A másodnaponként alkalmazott 
giOkokortik_oid terápia általában kikúszöböli vagy a 
minimumra C$ökkenti ezt a mellékhatást. Nagy adag 
glükokortikoidok alkalmazásával károsadhat a szer~ 
vezetvédekező rendszere és fokozódhat a gombás, 
valamint a virusok és baktériumok okozta fertőzé
sekkel szembeni érzékenység. 

A gyógyszer kiváltotta mellékvesekéreg elégte
lenség llletve következményeinek veszélye minima
lizálható az adagolás fokozatos csökkentésével. Ez 
a típusú relatív elégtelenség még hónapokig fen
nállhat a terápia abbahagyása után is, ezért, ha 
ezen időszak alatt bármiféle stresszhelyzet fordulna 
elő, a hormonterépiát vissza kell állítani. 

Mivel a mineralkortikoid kiválasztás kámsodhat, 
só éS/vagy mineralkortikoid egyidejú adása válhat 
szOkségessé. A csökkent pajzsmirigy múködés és a 
májcirrhosis fokozhatja a kortikoszteroidok hatását. 

A kortikoszteroidokat kOlönös óvatossággal kell 
adni szem herpes simplex megbetegedésében, 
mert a szaruhártya perforálódhat. A kezelésre a le
hetö legkisebb adag kortikoszteroidot kell alkalmaz
ni, és ha a gyógyszer csökkentése lehetséges, a 
esőkkentési fokozatosan kell végezni. 

A kortikoszteroid psychés zavartságat okozhat: 
euphoria, álmatlanság, hangulati változékonyság, 
szemé!yiség változások, súlyos depresszió nyílt 
psychetikus manifesztációi. Meglévő emocionális 
instabilitás! vagy psychetikus tendenciát a kor
tikoszteroid fokozhat. 

Hypoprotrombinaemia esetén acetilszalicilsavat 
és nemszteroid gyulladáscsökkentőket kor
tikoszteroidokkal együtt csak nagyon nagy körülte
kintéssel szabad adni. A kortikoszteroidokat nagyon 
óvatosan szabad adni nem specifikus colitis 
ulcerosaban, ha fennáll a veszélye a perforationak, 
tályognak, vagy más pyogen fertőzésnek, továbbá, 
diverticulitisben, friss bél anastomosisban, aktív 
vagy latens peptikus fekélynél, veseelégtelenség
ben, hypertoniában, osteoporosisban és myasthe
nia gravisban. Mivel a kortikoszteroid kezelés szö
vödményei függnek az adag nagyságától és a ke
zelés idótartamától, a kockázaVhaszon arányát min
den eselben egyénenként kett eldönteni, ennek 
megfelelően kell az adagot, a kezelés időtartamát 
és a napi vagy a váltakozó terápiát alkalmazni. Nin
csenek bizonyítékok arra, hogy a kortikoszteroidok 
rákkeltőek, mutagének volnának, vagy hogy káro
san befolyásolnák a megtermékenyítést. 

Terhesség és szoptatás. Állatkísérletekben az 
anyának adott nagy adagok néha magzati károso
dást okoztak. Hasonló vizsgálatokat emberben kor
tikoszteroidokkal nem végeztek. Igy, ha a gyógy
szert terhes vagy szoptató anyáknak adják, a ha
szon/kockázat alapos mérlegelése szükséges (a 
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biztonságos alkalmazásnak nincsenek bizonyítékai 
terhességben). 

A kortikoszteroidok átjutnak a placentán. 
Ha az anyát a terhesség alatt jelentős mennyi

ségú kortikoszteroiddal kezelték, az újszülöttet 
megfigyelés alatt kell tartani, hogy nem jelentkez~ 
nek-e a mellékvesekéreg elégtelenségre utaló je
lek. Nem ismeretes, hogy a kortikoszteroidoknak 
hatása volna a szülésre. A kortikoszterdfdők kivá
lasztódnak a tejben. 

Túladagolás. A Medrol tabletta akut túlada
golásának nincsenek klinikai tünetei. Hosszabb 
időn keresztül ismételt gyakori adagok (napi vagy 
heti néhányszor) Cushingoid állapot kifejlődését és 
a krónikus szteroid terápia egyéb szövódményeit 
vonhatják maguk után. 

Eltartás: Szabahőmérsékleten 15-30 °C között 
tartandó. 
• Megjegyzés: + + v 
• Törzskönyvi szám: K- 907 (4 mg tabletta); K-
1614 (16 mg tabletta); K- }615 (32 mg tabletta); K 
-1616 (100 mg tabletta) -

A cefoxitin széles spektrumú, félszintetikus. a 
cetamicinek csoportjába tartozó parentsralisan al
kalmazható antibiotikum, amely 7-alfa-metoxi-béta
laktám szarkezettel jellemezhető. A metoxi csoport 
felelős a bakteriális béta-laktamázokkal (penicilliná
zokkal, cefalosporinázokkal) szembeni rezisztenci
áért. 

A Mefoxin hatásos mind az aerob, mind az 
anaerob Gram-pozitiv és Gram-negatív kórokozók
kal szemben. Gátolja a bakteriális sejtfalszintézis! 
és baktericid hatású. A béta-Iaktamáz termelő, peni
cillinekre és cefalosporinokra rezisztens Gram
negatív pálcák nagy része, továbbá a penici!lináz 
termelő, penicillin rezisztens Gram-pozitív és Gram~ 
negatív coccusok is nagy százalékban érzékenyek 
a Mefoxinra. 

!n vitro a következő mikroorganizmusokkal 
szemben hatásos: 



AEROB BAKTÉRIUMOK" 

Gram-pozítiv coccusok közOI: 
Staphylococcusok 

(beleértve a koaguláz

pozitív, 
a koaguláz-negatív és a 

penicillináz 
termelő törzseket) 

Béta-hemolizáló A Strepto
coccusok 

Béta-hemolizáló 

B Streptococcusok 

(Streptococcus agalactiae) 
Streptococcus pneumoniae 

{Diplococcus pneumoniae) 

Egyéb streptococcusok (kivéve a D streptococcus csopor
tot- köztük az enterococcusokat is- melynek legtöbb 

törzse rezisztens, pl. a Streptococcus faecalis 
{Enterococcus faecalis}). 

Gram negativ coccusok közOI: 
Neisseria gonorrhoeae {beleértve a penicillináz termelő 

törzseket is) 
Neísseria meningitidis 

Gram-negatív pá/cák (fakultatív anaerobokJ közúl: 

Escherichia coli 
Haemaphí/us influenzae 

Klebsiella fajok 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus (indol-pozitiv)· 

Marganelia morganii 
{korábban: Protaus morganií) 

Proteus vulgarís 
Protaus mirabifis 

ANAEROB BAKTÉRIUMOK: 

Gram-pozitív coccusok közúl: 
Peptococcus fajok 
Peptostreptococcus fajok 

Gram-pozitív pálcák közül: 

Ciostridium fajok 
C!ostridium pertringens 

Gram-negatív coccusok köz ül: 

Veilionella fajok 

Gram-negatív pálcák közül: 

Bacteroides fajok 
(beleértve a penicillin 

érzékeny 
és rezisztens törzseket) 

Providencia fajok 
Providencia rettgeri 
(korábban: Protaus rettgen) 

Salmanella fajok 
Serratía marcescens 

Shigella fajok(korábban: 

Microaerophil streptococcus 

Eubacterium fajok 
Propionibacterium acnes 

Sactereides fragilis 
Bacteroides meraninogenicus 

Fusobacterium fajok 

A következő baktériumok néhány törzsével szemben is 

hatásos: 
Acinetobacter calcoaceticus 

var. anitratum 
(Here/lea vaginíco/a) 

Acinetobacter calcoaceticus 

var.lwoffi 
(Mima polymorpha) 

Alca/igenes faecalis 

Citrobacter fajok 
Enterobacter fajok 
Flavobacterium fajok 

Nem hatékony a pseudomonas fajokkaL a leg
több enterococcus törzzseL az Enterobacter el09-
eae számos törzséveL a meticillin rezisztens staphy-

locoecusokkal és a Listeria monocytogenessel 
szemben. 
e Hatóanyag 

1 g, ill. 2 g cefoxitinum natricum ampullánként 
e Javallat 

A kórokozó érzékenysége esetén: 
- peritonitis és más intraabdominalis és 

intrapelvicalis fertőzések; 
- nógyógyászati fertőzések; 
- septicaemia; 
-endocarditis; 
- húgyúti fertőzések, beleértve a szövódmény-

mentes gonorrhoeát is; 
- légúti fertőzések; 
- csont és izületi fertőzések; 
- bór és lágyrész fertőzések. 
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A Mefoxin klinikailag hatásos az alábbiakban fel
sorolt antibakteriális gyógyszerekre rezisztens kór
okozók okozta fertőzésekben: penicillin, ampicillin, 
karbenicil!in, tetraciklinek, eritromicin, kloramfenikol, 
cefalosporinok, kanamicin, gentamicin, tobramicin, 
szulfametoxazol-trimetoprim. 

A Mefoxin javallt e szerre érzékeny aerob és 
anaerob baktérium törzsek okozta kevert fertőzé
sek kezelésére, amelyek többnyire a bél-, a hüvely
és a szájflórával történt szennyezódés következ
ményei. E kevert fertőzésekben a Bacteroides 
fragilis a leggyakrabban előforduló kórokozó, mely 
rendszerint rezisztens az aminoglikozidokra, a 
cefalosporinokra és szinte valamennyi penicillin 
származékra, azonban általában érzékeny 
Mefoxinra. 

A Mefoxin a fertőzések sebészi kezelésére adju
váosként javallt. többek között tályogok, üreges 
szerv pertoratiojával társult fertőzések, bór fertőzé
sek és a savós hártyák fertőzései esetén, melyeket 
aerob, kevert aerob, ill. anaerob kórokozók okoznak. 

A klinikai tapasztalatok szeríni a Mefoxln egyide
júleg adható más antibiotikumokkal, így karbeni
cillinnel, kanamicin nel, gentamicinnel, tobramicinnel 
vagy amikacinnal. 

Javallt egyes postoperatív fertőzések megelőzé
sére, potenciálisan fertőződő mútélek esetén, vagy 
ha a postoperativ fertözés fellépése különösen sú
lyos következményekkel járna. 
e Ellenjavallat 

A cefalosporinok iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

A Mefoxin iv. vagy im. alkalmazható. 
Az adagolást és az alkalmazás módját a fertő

zés súlyossága, a kórokozó érzékenysége és a be
teg állapota határozza meg. 

A kezelés már a kórokozó érzékenység i vizsgá
latának befejezódése előtt megkezdhetó. Az ered
mények ismeretében szükség szerint más antibioti
kummal egészítendő ki. 

Terápiás adagolás 
Szokásos adagja felnőtteknek 1-2 g 8 óránként 

A fertözés tipusa Adagolás Napi adag 

Szövódménymentes t g 8 óránként 3 g 
(esetenként 

6 óránként) (4 g) 
Mérsékelten .súlyos 2 g 8 óránként 6 g 
vagy súlyos (esetenként 

6 óránként} (8 g) 

Általában nagyobb 3 g 6 óránként 12g 
adagú antibioticumot 

Igénylő fertőzések (2 g) (4 óránként) 

Veseelégtelenségben szenvedő felnőtt betegek
nek kezdeti telítő adagként 1-2 g adható. 
Haemodialysis alatt álló betegeknek 1-2 g telítő 

adagot kell adni minden haemodialysist követően. 
A fenntartó kezelést az alábbi táblázat szerint 

kell beállítani. 
Fenntartó kezelés csökkent vesefunkciójú 

betegeknek 

Vesefunkció Kreatinin 
clearance 

Adagolás 
(ml/perc) 

Enyhe károsodás 50-30 1-2 g 8-12 óránként 

Mérsékelt károsodás 29-10 1-2 g 12-24 óránként 

Súlyos károsodás 9-5 0,5-1 g 12-24 óránként 
Nincs vesemCiködés <5 0,5-1 g 24-48 óránként 

Szövódménymentes húgyúti fertőzésekben a 
kórokozó érzékenysége esetén, napi 2-szer 1 g im. 
hatásos. 

Szövódménymentes gonorrhoeában (beleértve 
a penicillináz termelő törzsek által okozott kórképet 
is) egyetlen adagként 2 g im. és 1 g probeneeid per 
os egyidejű, vagy maximum 1 órával korábbi adása 
javallt. 

Gyermekgyógyászati adagolás 
Újszú!öttek {beleértve a koraszú/őtteket is), 

csecsemők és gyermekek · 

Korcsoport Adagolás 

Koraszülő/tek 

1500 g felett 
Újszülőttek 

Q-1 hetes kor 

1-4 hetes kor 
Csecsemák 

Gyermekek 

20-40 mg/ttkg 

20-40 mg/ttkg 
20-40 mg/ttkg 
20-40 mg/ttkg 

20-40 mg/ttkg 

12 óránként 

12 óránként 
8 óránként 
6 óránként, 

vagy 

8 óránként 
6 ór&>tként, 

vagy 
8 óránként 

Súlyos fertözésekben a teljes napi adag elérheti 
a 200 mglttkg-ot is, de nem haladhatja meg a napi 
12 g-ot. 

A Mefoxin meningitis kezelésére nem javallt. 
Veseelégtelenségben szenvedő gyermekeknél az 
adagolás gyakorisáyát kell csökkenteni a felnát
teknélleírt módon. 

Profilaktikus adagolás 
Általános sebészet 
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Felnőtteknek 2 g im., vagy ív. javallt a mútét 
kezdete előtt Yz--1 órával, majd azt követően 6 
óránként 2 g. A profilaktikus kezelés rendszerint 
nem haladja meg a 24 órát. 

Újszúlöttek, csecsemők. gyermekek. Csecse
rnőkön és gyermekeken végzett mútéti beavatkozá
sok során 30-40 mg/ttkg adható a fent említett 
időpontokban. Újszülötteknek a mútét előtt Yz--1 órá
val 30-40 mg/ttkg javallt, sa 2. és 3.--ad~got 8-12 
óránként kell alkalmazni. 

Szü/észet-n6gyógyászat. Császármetszéskor 
egy adagban 2 g-ot kell adni iv., rögtön a köldökzsi
nór leszeritása után. 

A nógyógyászati beavatkozások során prophy
lactikus célból 2 g ív. vagy im. bizonyult hatásosnak, 
a mútét előtt Yz--1 órával. Elhúzódó mútétek, vagy 
erősen fertőzött területen végzett beavatkozások 
esetén 6 óránként további 2 g-os adagok alkalmaz
hatók. A profilaktikus kezelés rendszerint nem ha
ladja meg a 24 órát. 

Alkalmazás 
Újszülöttek kezelésével kapcsolatos figyelmez

tetések 
Újszülöttek kezelésében nem alkalmazhatók 

konzerváló anyagat tartalmazó oldatok sem injekció 
formájában, sem átmosó katéteren keresztül. A kon
zerválószerként alkalmazott benzil-alkohol toxikus 
az újszülöttekre. Más konzerválószerek toxicitására 
vonatkozó adatok nincsenek ebben a korcsoport
ban. Ezért újszülöttek kezelése esetén a Mefoxinhoz 
csak olyan oldószer hasz:nálható, amely konzerváló
szert nem tartalmaz. 

/v. alkalmazás. A porampulla tartalmát injekció
hoz való deszt. vízzei kell feloldani: 1 g 2 ml vízben 
oldódik. Bár a Mefoxin jól oldódik, iv. alkalmazás 
eset én előnyösebb az 1, ilL 2 g-os arnpuliához 1 O ml 
injekcióhoz való deszt. vizet adni. Az oldás elősegí
tésére rázni kell, majd az ampulla teljes tartalmát fel 
kell szívni a fecskendöbe. 

Direkt iv. injekció alkalmazása esetén a Mefoxint 
lassan, 3-5 perc alatt kell a vénába juttatni. Alkal
mazható kanülön keresztül is, ha a beteg parente
ralis oldatokat kap. 

A Mefoxin intermittáló iv. infúzió formájában is 
adható, amikor nagy mennyiségú folyadékbevitelre 
van szükség. A Mefoxint tartalmazó infúzió adása 
során ajánlatos átmenetileg szüneteltetni az adott 
beadási ponton valamennyi más jellegű infúzió adá
sát (megfelelő ív. infúziós szerelék alkalmazásával). 

A Mefoxin folyamatos ív. infúzió formájában is 
adható. 

lm. alkalmazás. 1 g Mefoxint 2 ml injekcióhoz va
ló deszt. vízzel, vagy 0,5 il!. 1 %-os tonogénmentes 
l idokainnal kell feloldani, 0,5 g-ot feleannyi oldószer
rel. Az injekciót nagy izomtömeg be, mélyen kell ad
ni. Az injekció vénába vagy artériába ne kerüljön. A 
betegek lidokainra érzékenyek lehetnek. 

Oldat készítése 



Az alábbi táblázat útmutatóul szaigál mind az iv., 
mind az im. oldat elkészítéséhez. 

Kiszerelés Oldószer mennyisége Az átlagos kancentráció 
(ml') megközelító értéke 

1v. im. (mg/ml) 

1 g ampulla 2 
1 g ampulla 10 
2 g ampulla 10 vagy 20 
1 g inlúziós palack 50-100 
2 g intúziós palack 50-100 

400 
95 

180 vagy 95 
20-10 
40-20" 

Összerázás után állni hagyni, amig fel nem tisz
tul az oldat. 

Kompatibilítás és stabilitás 
A cefoxitin natrium kompatibilis és megőrzi sta

bilitását a következő gyakran használt iv. infúziós 
oldatokban: 

0,9%-os nátrium-klorid injekció 
5% vagy 10%-os glukóz injekció 
5%-os glukóz és 0,9%-os nátrium-klorid injekció 
5%-os glukóz injekció 0,02%-os nátrium-bikar-

bonát oldattal 
5%-os glukóz injekció 0,2% vagy 0,45%-os 

nátrium-klorid oldattal 
Ainger laktát injekció 
5%-os glukóz Ainger laktát injekcióban 
5% vagy 10% invert cukor vízben10% invert 

cukor nátrium-klorid oldatban 
5%-os nátrium-bikarbonát injekció 
M/6 nátrium-laktát oldat 
Heparin 100 E/ml és 0,1 E/ml 
2,5% és 5%-os mannital 
10%-os mannital 
A Mefoxin fizikai és kémiai kompatibilitást mutat az 

aminoglikozidokkal: amikacinnal, gentamicinnel, 
kanamicinnel, és tobramicinnel, ha 200 ml izotóniás 
nátrium-klorid vagy glukóz oldatban alkalmazzák őket. 

Injekcióhoz való desztillált vízzel, melyet 
parabennel, vagy benzil-alkohollal konzerválnak, 

0,9%-os nátrium-klorid injekcióval, 5%-os glukóz 
injekcióval, valamint 0,5 vagy 1%-os lidokainnal 
(parabennel tartósított) készített Mefoxin oldat haté
konyságát megőrzi szabahőmérsékleten 24 óráig, 
·hűtőszekrényben tárolva {5 oc alatt) 1 hétig. Fa
gyasztott állapotban 30 hétig tartható, majd felol
vasztás után szabahőmérsékleten 24 órán belül 
használható. 

Injekcióhoz való desztillált vízben oldva egyszer 
használatos műanyag fecskendőben való tárolás 
során a Mefoxin szabahőmérsékleten 24 óráig, 
hűtőszekrényben 48 óráig stabil marad. 

A fent említett időtartamok elteltével a fel nem 
használt oldatokat, ill. a fagyasztott anyagat ki kell 
dobni. Visszafagyasztani nem szabad. 

A porampullákat 30 °C alatti hőmérsékleten kell 
tárolni. Mind a por, mind az oldat színe a tárolási kö
rülményektől függóen sötétebbé válhat. A gyógy~ 
szer hatását ez nem befolyásolja. 

• Mellékhatás 
A Mefoxin általában jól tolerálható, mellékha

tások miatt ritkán kell a kezelést abbahagyni. Amel
lékhatások általában enyhék és átmeneti jellegűek. 

A Jeggyakrabban lokális reakciót észleltek. iv. 
vagy im. alkalmazást követően: iv. adáskor throm
bophlebitis, im. adáskor a beadás helyén fájdalom, 
induratic és nyomásérzékenység fordul elő. 

Allergia. Előfordult: kiütés (beleértve az exfoliativ 
dermatitist is), urticaria, viszketés, láz és más 
allergiás reakciók (beleértve az anaphylaxiát is). 

Cardiovascularis tünet. Hypotonia. 
Gastrointestinalis túnetek. Az ·antibiotikus 

kezelés alatt, ill. azt követően álhártyás colitis 
tünetei jelentkezhetnek. Hányinger, hányás ritkán 
fordul elő. 

Haematologiai tünetek. Észleltek eosinophiliát, 
leukopeniát (ezen belül granulocytopeniát), neu
tropeniát, anaemiát (beleértve a haemolyt!kus• 
anaemiát is), thrombocytopeniát és csontvelő 

depressziót. Néhány betegnél, különösen az azo
taemiásoknál direkt Coombs-teszt pozitivitás ala
kulhat ki Mefoxin kezelés alatt. 

Májfunkció változás. Átmeneti SGOT, SGPT, 
LDH és AP emelkedés és sárgaság előfordult. 
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Vesefunkció. A szérum kreatinin és karbamid
nitrogén szintjének emelkedése figyelhető meg. Az 
egyéb cefalosporinokhoz hasonlóan ritkán akut ve
seelégtelenségről is beszámoltak. A Mefoxin szere
pe a vesefunkciós paraméterek változásában nehe
zen megítélhető, mivel a prerenális azotaemiára, i!l. 
a csökkent veseműködésre hajlamosító tényezők ál
talában szintén adottak. 
• Figyelmeztetés 

Ismeretes néhány részleges keresztallergiára 
utaló klinikai és laboratóriumi megfigyelés a ceta
micinek és más béta-laktám antibiotikumok, a peni
cillinek és a cefalosporinok között. Súlyos reakciók
ról (beleértve az anaphylaxiát is) a legtöbb béta-lá.k
tám antibioticummal kapcsolatosan beszámoltak. 

Kezelés elót! gondosan tájékozódni kel! a beteg 
béta-laktám antibiotikumokkal szembeni korábbi túl
érzékenységi reakcióiról. Penicillinérzékeny bete
geknek Mefoxin csak óvatosan adható. Minden 
olyan betegnél, akinél bizonyított az allergia valami
lyen formája, különös tekintettel a gyógyszerallergi
ára, az antibiotikumokat csak óvatosan szabad ad
ni. Ha allergiás reakció! tapasztalunk a Mefoxin adá
sát követően, a gyógyszer adását abba kell hagyni. 

Álhártyás colitis szinte valamennyi antibioticum
kezelés során előfordult. Súlyossága az enyhétól az 
életveszélyesig terjedhet. Ezért óvatosan kell ren
delni antibiotikumot minden olyan betegnek, akinek 
anamnesisében gastrointestinalis megbetegedés, 
különösen ha colitis szerepel. Álhártyás colitis lehe
tőségére kell gondolni, ha antibiotikum alkalmazá
sával egyidejűleg hasmenés lép fel. A Clostridium 
difficile toxinjai az antibiotikum kezeléssei kapcso-

latos colitis egyik fő okai, de más tényezők kóroki 
szerepét is figyelembe kell venni. 

A napi adagot csökkenteni kell, ha Mefoxint 
veseelégtelenségben adják. 

Laboratóriumi eltérések. A viZelet-cukor megha
tározásnál álpozitiv eredmény adódhat, ha a vizsgá
latot redukáló anyagokkal végzik {glukóz-oxidát 
metodikánál ez ne·m fordul elő}. 

A Jaffe eljárással tévesen magas kreatinin ér
tékek adódhatnak a szérumban, ha a Mefoxin szé
rumkoncentrációja a 100 f.ig/ml értéket meghaladja. 
A Mefoxinnal kezelt betegek kreatinin szintjének 
meghatározását ne végezzék el a gyógyszer alkal
mazását követő 2 órán belül. 

A vizelet magas cefoxitin koncentrációja zavar
hatja a vizelet 17 -hidroxi-kortikoszteroid szintjének 
Porter-Silber reakcióval történő meghatározását. A 
17 -hidroxi-kortikoszteroid sz int hamis, mérsékelt fo
kú emelkedését eredményezheti. 

Terhességben való alkalmazhatóságára nem vé
geztek vizsgálatokat, az előny/kockázat arányt ala
posan mérlegelni kell. 

A Mefoxin kiválasztódik az anyatejjel. Alkalma
zása eselén óvatosság szükséges. 

Eltartás: lásd Adagolás. 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1115 (1 g injekció) 

K-i 124 (2 g injekció) 

rvn::I-Íí>RAMIN 1 h ITlgdr.!its!\'(so)()" '' .•.. l 
ME'-IPRJS.MIN 25~'111~'éll'~sé'tso~>~' .l 
MEI-IPR.AMINinjékció (10Xf2!ml).· 

'"",',','"'','; ,;;··----·· 

EC\!S; < .• ) · AtC:kó_d:\NQ'dA;}\ó2i:~: 

A triciklikus antidepresszánsok csoportjába tar
tozó dibenzoazepin-származék. Központi idegrend
szeri hatásának alapja az adrenerg, noradrenerg, 5-
HT 2-receptorok érzékenységének szabályozása. A 
sphinctertónusra gyakorolt effektus az imípramin 
alfa-adrenerg hatásával kapcsolatos. Jelentékeny 
anticholineg tulajdonságokkal is rendelkeznek. 
e Hatóanyag 

1 O, illetve 25 mg imipraminium chioratum dra
zsénként; 25 mg imipniminium chioratum (2 ml) am
pullán ként. 
o Javallat 

Endogén depressio (periOdikus depressio, a 
psychosis maniaco-depressiva depressios fázisa), 
involutiós, organikus kórképekhez kapcsolódó 
depressio. 

Gyermekgyógyászatban: enuresis nocturna. 
e Ellenjavallat 

lmipramin vagy rokon vegyülettel szemben fenn
álló túlérzékenység. 
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Vese-és májkárosodás; ischaemiás szívbántal
mak, tachycardiaval járó kórképek, cardiális elégte
lenség, myocardialis infarctus! követő állapot, ter
hesség, szoptatás, fokozott görcskészséggel járó 
állapotok. 
• Adagolás 

lndividuálisan alkalmazandó. A kívánt terápiás 
hatás 1-3 hetes kezelés után várható. A kezelést ki
sebb adagokkal kell kezdeni, majd az aciatrfokoza
tosan emelhető. 

Parenterálisan csak a terápia kezdetén, és olyan 
betegnek alkalmazzák, akiknek az orális adás ne
hézségekbe ütközik. A következő adagolási sémák 
alkalmazhatók felnőtteknek: 

a) Kezelés im. injekcióval+ 25mg-os drazséval: 
első nap 3-szar 1 amp., majd naponta 1 amp.-val 
emelhető az adag. A 7. naptól 1-1 amp. helyett 
50-50 mg-ot kap per os a beteg. A 13. napon már 
csak drazsét kap (350 mg-ot 3-szorra elosztva), 
majd naponta a 21. napig 25 mg-mal {1-1 drazsé) 
csökkeníve az adagot, elérhető a napi {4x25 mg-os) 
per os fenntartó adag. Ha a drazséra való áttéréskor 
visszaesés mutatkozik, mér!egelni kell az im. keze
léshez való visszatérést. Az enyhébb, nem psy
chetikus depressiokban napi 2 amp., ill. napi 3-6 
drazsé (75-150 mg-nak megfelelő) elegendő. 

b) Kezelés25mg-os drazséval: 10-14 napig fo
kozatosan emelkedik a napi adag 150-250 mg-ig 
(6-10 drazsé}, majd fokozatosan csökken napi 
50-150 mg (2-6 drazsé), fenntartó adagig. Egyéb 
depressiokban napi 3-6 drazsé, fenntartó adagként 
1-2 drazsé elegendő. A2 adagokat általában ébre
déstől i 5 óráig érdemes elosztani. 

c) Orális kezelés 10mg-os drazséval: a fenntar
tó adag napi 30-120 mg (3-szar 1, ill. 3-szar 2-4 
drazsé). 

Kombinált kezelés: Major tranquillánsokkal, 
Tisercinnei,'Mellerillel együtt adható. 

Gyennekek átlagos napi adagja: 3-6 éves kor
ban: 5 mg (Y2 10mg-os drazsé) naponta egyszer, 
7-12 éves korban: 25 mg {egy 25mg-os drazsé) na
ponta egyszer, lefekvés előtt egy órával. 

2 éves kor alatt nem adható! 
e Mellékhatás 

Szájszárazság, izzadás, gyengeség, szédülés, 
fejfájás, álmosság, orthostatikus hypotensio, tachy
cardia, accomodatios zavar, homályos látás, obsti
patio, vizeletretentio, nyugtalanság, agitáció, álmat
lanság, photosensibilitás, eosinophylia, szérumfe
hérje csökkenés. 

Ritkábban: allergiás reakciók, bőrpír, bőrviszke
tés, Ouinke oedema, fasciculáris rángások, tremor, 
epilepsiás roham, paraesthesia, hallucináció, car
dialis arrhythmia, libidová!tozás, impotencia, 
gynecomastia, galactorrhoea. - Örökletes gyógy
szerérzékenység előfordulhat. 

Az atropinszerú mellékhatások sympatholyticu
mokkal mérsékelhetók. 



e Gyógyszerkölcsönhatás 
Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorokkal {a centrális izgalom 

fokozódik). 
óvatosan adható: 
- fenitoinnal {epileptiform rohamok jelentkezhet~ 

nek); 
- adrenergbénító vérnyomáscsökkentökkel 

(antihypertensiv hatást gátolhatja); 
- fenotiazinokkal, benzodiazepinokkal, anti· 

cholinergicumakkal {centrális nyugtató, Hl. anti
cholinerg hatás fokozódása); 

- sympathomimeticumokkal {fokozott vérnyo
más-emelkedés); 

- thyreoidokkal {az antidepresszív hatás fokozó
dik). 
e Figyelmeztetés 

Az injekció csak im. adható! 
Adása fokozott óvatosságat és szigorú orvosi 

felügyeletet igényel prostata hypertrophia, glauco
ma, 65 éven felüli betegek (generalizált tremor ve
szélye), epilepsiás anamnesisú betegek {roham ki
váltása!) schizophrenia {psychosis aktiválódása), 
ambulans kezelés {depressios suieidium lehetősé
ge) esetén. 

MAO inhibitor szedése után a Melipramin terá
pia megkezdése előtt 3-6 hét szünetet kell tartani. A 
vérkép és a májfunkció rendszeres ellenőrzése 
ajánlatos. A Melipramin alkalmazásának, illetve ha
tásának tartama alatt tilosszeszes italt fogyasztani! 
A gyógyszer bevétele, illetve alkalmazása után, 
vagy folyamatos szedése illetve kezelés esetén a 
kúra időtartama alatt jármúvet vezetni, magasban, 
vagy veszélyes gépen dolgozni tilos. Gyermekek, 
serdülőkorú és idős betegek a készítményre érzéke
nyebbek mint a felnőttek. 

Eltartás: szobahőmérsékleter:. 
G Megjegyzés: +V {drazsé) V Sz {injekció) 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3331 {10 mg drazsé); 
Tsz.: 3216 {25 mg drazsé); Tsz.: 3217 (injekció) 

. Jr;_:~:::c,:::~:-._:·:~'~ ::-:-:::::;--::.- -,-,-·_ :< 

· :·(;ir:J·;~~~~ ~-~~~-,:6~~-~: 

Alacsony potenciájú, fenotiazin-típusú neurolep
ticum. Antipsychotikus, antihisztamin és gyenge 
antiemetikus, erős sedativ és anxiolytikus hatása 
van. Erélyes alfa-adrenerg és cholinerg antagonista 
Hatású, extrapiramidalis tüneteket kevéssé okoz. 

A gyomor-béttraktusból gyorsan és szinte telje
sen felszívódik. A plazmában a csúcskoncentrációt 

2-4 órával a bevétel után éri eL Biohasznosulása kb. 
60%. Fehérjékhez való kötődése igen magas, kb. 
95%. A májban metabolizálódik. Két aktív metabolit
ja van, a mesoridazin és a sulforidazin. A metaboli
tok hasonló farmakodinamiás tulajdonságokkal ren
delkeznek, mint az anyavegyület Részben a szék
lettel {kb. 50%), részben avesén át választódik ki 
(kb. 4% változatlan formában, kb. 30% mint 
metabolit). Felezési ideje kb. 10 óra. A Me!leril átjut 
a placentán, bekerül a magzatba és kiválasztódik 
az anyatejbe. A relard tabletta kasleltetett felszívó~ 
dása miatt a plazmában a csúcskoncentrációt 2-4 
órával hosszabb idő alatt éri el, mint á nem retard 
forma esetében. 

A készítmény terápiás tartománya széles, a ja
vasolt adagokban általában jó! tolerálható. 
e Hatóanyag 

25 mg, illetve 100 mg thioridazinium chioratum 
fllmtablettánként; 200 mg thioridazinium chioratum 
relard tablettánként. 
e Javallat 

Kis adagokban anxio!yticumként, magasabb 
adagokban neurolepticumként történő alkalmazás. 

Fefn6tteknek: 
- schizophrenia, mania, hypomania (a re!apsu

sok megelőzésére folyamatosan is); 
- pychosis maniaco-depressiva manlás szaká

ban önmagában, depressziós szakában antide
presszívumok kiegészítésére; 

- organikus psychosyndromák és egyéb psy
chotikus állapotok; 

- kiegészítő terápiaként - rövid ideig - súlyos 
psychomotoros nyugtalanságban, agresszív visel
kedési formákban; 
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- epilepsiás magatartászavarok kezelésére anti
convulsiv terápia mellett; 

- geriatriaban: senilis agitatio és insomnia keze
lése. 

Gyermekgyógyászatban: 
- súlyos viselkedési zavarok (agitatio, hyperac

tivitas, agressivitas); 
- epilepsia kezelésében - az anticonvulsiv terá

pia kiegészítése- akkor, ha a mentalis és viselkedé
si problémák súlyos zavarokka\, kezelhetetlen 
hyperactivitással, indokolatlan agressivitással, hara
gos dühkitörésekkel járnak együtt. 
e Ellenjavallat 

Fenotiazinokkal szembeni túlérzékenység. A 
központi idegrendszer funkciózavarai. Alkohol, nar
coticumok, hypnoticumok okozta coma. Súlyos szív
és érrendszeri betegségek. A szív ingerképző és in
gerületvezető rendszerének súlyos zavarai. 

A vérképzőrendszer súlyos betegségei. 
Terhesség és szoptatás idószaka. Gyermekek

nek két éves kor alatt (lásd Figyelmeztetés). 
tll Adagolás 

A kezelést ajánlatos kisebb adagokkal kezdeni, 
s fokozatosan emelni. Felnótteknek: 

- anxiolyticumként 10-75 mg/nap; 
- psychetikus állapotokban, hosszantartó keze-

lésre, kórházban fekvő betegeknek relapsus meg
előzésére a szokásos napi adag 100-300 mg, ami 
fokozatosfin maximálisan 600 mg-ig emelhető és 
2-3 egyenlő. adagra elosztva alkalmazandó. Ambu
láns psychetikus betegeknek napi 50-300 mg, 2-3 
részre elosztva. 

- akut psychosisokban a kezdő adag egyszeri 
200 mg, eredménytelenség esetén - kórházban -
az adag maximállsan 800 mg-ig emelhető, 3-5 
egyenló részre, relard tabletta eselén két egyenlő 
részre elosztva, de 4 hétnél tovább a beteg ezt az 
adagot nem kaphatja; 

- pcychomotoros nyugtalanság, excitatio, erő
szakos viselkedés esetén a napi 75 mg-os kezdő 
adag javasolt, 3 részre elosztva, de a napi 200 mg
ot túllépni nem "javasolt; 

- időskori nyugtalanság, agitatio, szorongás 
eselén 25--100 mg naponta, 2-3 részre elosztva, sú
lyos esetben az adag 200 mg-ig emelhető. 

A gyógyszer adagolása mindig az egyéni érzé
kenységtől függő. 

Figyelembe kell venni a vese és a máj állapotát, 
a beteg korát, testsúlyát és ennek megfelelően, fo
kozatosan történjen az adag emelése. 

Gyermekeknek: 
- két éves kor alatt nem adható; 
-két év felett 0,5-3 mg!ttkg/nap, a kezdő adag 

általában 1 mg/ttkg/nap. 
Súlyos esetekben az adag fokozatosan emelhe

tő, napi 4 mg/ttkg-ig. A rendelt gyógyszeradagot na
pi 3-5 alkalomra elosztva kell beadni. 
e Mellékhatás 

Főleg a kezelés kezdetén jelentkezhet: orr-, száj-, 
garatszárazság, orrdugulás, szédülés, accomoda
tios zavar, dózisfüggő orthostaticus hypotonia, ál· 
mosság, kábultság, fejfájás, gyengeség, gyomorpa
naszok, émelygés, hányinger, hányás, hasmenés, 
és mint paradox jelenség izgatottság, álmatlanság. 
Ritkábban észle!hetó tachycardia, obstipatio, homá
lyos látás, vizeletretentio. 

Hyperprolactinaemiát okozhat (galactorrhoea, 
gynecomastia, oligoamenorrhoea), a szexuális funk
ciók károsadhatnak {priapismus, erectio zavarok, 
késleltetett magömlés). Folyadékretentiot és emiatt 
testsúlynövekedést, lábszáraedemát eredményez
het. Ezek a panaszok a gyógyszeradag csökkenté
sével általában megszüntethetók. Nagy adagok 
esetén, különösen ha egyidejű hypokalaemia is fen
náll, az EKG-görbén repolarizációs zavar jelentkez
het: a O-T intervallum megnyúlik, a T-hullám az U
hullámra helyeződik, ritkán arrhythmia léphet fel. 
Triciklikus neurolepticumok adása során leírtak hir
telen, váratlan halált is, feltehetően arrhythmia, szív
megállás következtében. 

Hosszú ideig több mint 600 mg-ot alkalmazókan 
előfordulhat pigmentretinopathia (a retinában foko-

zódik a melanin felrakódása, barnás színlátás és a 
sötétadaptatiós képesség csökken), kialakulhat tel
jes látásvesztés is. 

A kezelés első három hónapjában, magas ada
goktól átmeneti !eucopenia, igen ritkán agranulocy
tosis jelentkezhet. 

Egyéb előforduló mellékhatás: photosensitiv re
akció (bőrvörősség), allergiás bórreakciók {dermati· 
lis) és egyéb allergiás tünetek-·~höé-frl'elkedés, 

gégeoedema, angioneurotikus oedema, asthma), 
enyhe sárgaság, a májfunkcióban eltérés, továbbá 
fültőmirigy-duzzanat. A tardiv dyskinesia és extrapi
ramidalis tünetek jelentkezése Melleril esetében 
ritkább, mint egyéb fenotiazinoknál. 

Nagy adagok hosszú ideig, igen ritkán neu
roleptikus malignus syndromát válthatnak ki, amikor 
a kezelést azonna! fel kell függeszteni. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorral {a centrális izgató hatás 

fokozódik). 
óvatosan adható: 
-adrenerg vasoconstrictorokkaf, pl. epinefrinnel 

(adrenolytikus hatásuk miatt a fenotiazinok azok vér· 
nyomásemelő hatását gátolják); 

- katekolamin-depletáló antihypertensivumok
kal, clonidinnel, guanetidinnel és a-metil-dopával (a 
vérnyomáscsökkentő hatásuk gyengül); 

- egyéb vérnyomáscsökkenták hatását fokozza: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal (pl. 

alkohol, hatásfokozódás); 
- központi idegrendszeri izgatók {p!. koffein) a 

neurolepticumok hatását csökkentik; 
- dopamin-antagonistákkal {extrapiramidalis 

Mellékhatásat súlyosbítja); 
- dopamin-agonistákkal (hatásukat csökkenti); 
- propranolollal, pindo!olla! {növeli a thioridazin 

és metabolitjainak plazmakoncentrációját); 
- triciklikusos antidepresszánsokkal {növeli a 

thioridazin és metabolitjainak p!azmakoncentráció
ját); 

- enziminduktorokkal (pl. barbiturátok, carba
mazepin a neurolepticumok metabolizmusát módo
sítják); 

- litiummal ( neurotoxikus hatás fokozódik, ennek 
kezdeti tüneteit a fenotiazinok antiernetikus hatása 
elfedheti); 

- kinidionel (fokozódik a cardiodepressiv hatás); 
- oralis antidiabeticumokkal {hypoglycaemias haj-

lam fokozódhat); 
___:_ antacidumokkal (a Melleril hatása csökkenhet). 

e Figyelmeztetés 
Túlérzékenységi reakció esetén a kezelést azon

nal fel kell függeszteni, más fenotiazinokkal szem
beni érzékenység esetén óvatosan kell kezdeni a 
kezelést. 

Nagy adagban adott gyógyszer hirtelen megvo
q nása eselén jelentkezhet hányinger, hányás, álmat-
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lanság. Ezért a gyógyszert csak fokozatosan sza
bad elvonni. 

Gyermekeken a gyógyszer hirtelen elvonása 
gyors klinikai relapsushoz és neurológiai tünetek 
megjelenéséhez vezethet, bár ez nem olyan gyako
ri, mint más antipsychoticumok esetében. Gyerme
keknek 2 éves kor alatt nem adható - mivel alvási 
apnoet okozhat, így az ún. bölcsőhalál veszélye fo
kozottabb. 

A 100 mg-os filmtabletta és a retard tabletta 
gyermekeknek nem adható. Súlyos !égzOszervi be
tegség esetén alkalmazása fokozott óvatosságat 
igényel. 

Károsadott máj- és vesemOködésú betegeknek 
fokozott gondossággal adható, a máj- és vesefunk
ciók gyakori ellenőrzése mellett. 

Fontos a vérnyomás és a vérkép időszakos el
lenőrzése, különösen akkor, ha a beteg anamne
sisében ilyen vonatkozású rendellenesség található. 

Prostata hypertrophia, Parkinson-kór, myasthe
nia gravis, súlyos epilepsia esetén csak az 
elóny/kockázat mérlegelésével, fokozott kontroll 
mellett adható. 

Mel!erilt és lítiumot együttesen adagolva, a 
litiumszintet fokozottan kel! ellenőrizni. Oralis antidi
abeticumot szedő beteg antidiabeticum adagjának 
módosítása vállhat szükségessé. 

Antacidum és Melleril bevétele között legalább 2 
órának kell eltelnie. 

MAO-inhibitor szedése után a Melleril-terápia 
megkezdése előtt 3-B hetes szünetet kell tartani. 

Idős betegek gyógyszeradagja egyéni elbírálást 
igényel. 

Családi anamnesisben előforduló glaucoma 
esetén csak kis adagokban, szaros szemészeti 
kontroll mellett alkalmazható. 

Alkalmazásának első szakaszában- - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! 

A továbbiakban egyedileg határozandó meg a 
tilalom mértéke. 

Alkalmazásának ideje alatt szeszes italt fo
gyasztani tilos! 

Túladagolás esetén felületes légzés, hypotensio 
és teljes reflexhiány jelentkezik, ami gyorsan coma
hoz vezet. Mctoros nyugtalanság, arrhythmia és 
epileptiform görcsök léphetnek fel. Hánytatással, 
majd gyomormosással kell próbálkozni. Főteendő 
az elektrotit háztartás rendezése, a légzés, keringés 
támogatása plazmaexpanderekkel; antiparkinson
szer, anticonvulsivum. fizostigmin, vasopressor, de 
nem epinefrin {adrenalin). Plazmaexpanderrel nem 
rendezhető hypotonia esetén óvatosan vérnyomás
emelő szer (pl. dopamin) adható. Convulsiók ese
tén: benzodiazepin. 

Melleril 200 mg retard tabtettával történt túlada
golás esetén 24 órán belüli gyomormosáshoz nagy 
átmérőjű {min. 12 mm) szonda alkalmazandó! 
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A beteg szaros monitorozást igénye!. 
e Megjegyzés:+ V {25 mg drazsé), V Sz {100 
mg drazsé és 200 mg retard tabletta) 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3406 (25 mg drazsé); 
Tsz.: .3407 (100 mg drazsé); Tsz.: 3408 (200 mg 
retard tabletta) 

A három komponenst tartalmazó tabletta spas
molytikus tulajdonságát egyrészt a központi ideg
rendszerre, másrészt a simaizmokra közvetlenül ki
fejtett hatásával biztosítja. A papaverin tágítja az 
ereket, valamint gátolja az adrenalin érszOkító hatá
sát, közvetlenü! a simaizmok tónusának csökkenté
sével. Az amidazofennek mint f_ájdalomcsillapítónak:, 
simaizomgörcsoldó hatása is ismert. 
o Hatóanyag 

20 mg phenobarbitalum, 20 mg papaverinium 
chloratum, 200 mg aminophenazonum tabtettán
ként 0,5 mg methylatropinium nitricum, 11,6 mg 
codeinum, 32,8 mg phenobarbitalum, 35,6 mg 
papaverinum, 200 mg aminophenazonum kúpon
ként. 
o Javallat 

Visceralis görcsök, dysmenorrhoeás fájdalmak. 
o Ellenjavallat 

Aminofenazon-, barbituráttúlérzékenység. A kúp 
glaucomában. 
G Adagolás 

Egyszeri adagja fefn6tteknek 1, esetleg 2 tabtet
ta vagy 1 kúp, amely szükség esetén 1-2 alkalom
mal megismételhető. Iskoláskorú gyermekeknek 
%-1 tabletta illetve kúp. 
• Mellékhatás 

Hányás, szédülés, álmosság. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- kumarinszármazékkal (az anticoagutáns hatás 

csökkenhet); 
- barbituráttartalmú gyógyszerekkel (a barbi

turát szintje emelkedik a vérben); 
- primidonnaL 

• Figyelmeztetés 
Tartós vagy gyakori alkalmazás esetén a vérkép 

ellenőrzése szükséges. 
A járművezető képességet és a baleseti ve

széllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért 
egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mi
lyen mennyisége és mely adagolási módon történő 

alkalmazása me!! ett lehet járművet vezetni vagy bal· 
eseti veszéllyel járó munkát végezni. 

Eltartás: szobahómérsékleten, végbélkúp 
hűtőszekrényben, fénytő! védve. 
• Megjegyzés:++ Vn (végbélkúp) 

· O Vn {tabletta) 
e TörzskönYvi szám: Tsz.: 1963 (végbélkúp} 

Tsz.: 1464 (tabletta) 

• Hatóanyag 
60 mg pyridostigminium bromatum drazsénként 

O Javallat 
Bé!atonia, atoniás székrekedés, myasthenia 

gravis, centrális és perifériás paresis, terhességi 
láz. 
o Ellenjavallat 

Asthmás roham, a bélrendszer, vagy a vizeletve
zető rendszer mechanikus elzáródása. A ható
anyaggal szembeni ismert allergia. 
• Adagolás 

Szokásos adagja bélatonia, atoniás székreke
dés esetén: 60 mg (1 drazsé) 4 óránként. 

Myasthenia gravis pseudoparalyticában napon
ta 120-720 mg (2-4-szer 1-3 drazsé). Az adag eset
leg emelhető. Megfeleló,beállítással a hatás egész 
éjszaka tart. Kúlönösen makacs esetekben a keze
lés prosztigminne! kiegészíthető. 

Centrális és perifériás paresisben: 6Q-360 mg 
(1-6 drazsé) az eset súlyosságától függóen. 

Terhességi láz ellen 60 mg (1 drazsé), ez szük
ség esetén egy vagy több nap után ismételhető. A 
terhesség folyamán általában 300mg--ot (5 drazsé) 
alkalmaznak. 
o Mellékhatás 

MuscarinszerO hatások: me!yek atropinnal 
antagonizálhatók. Hányinger. hányás, hasmenés, 
hasi görcsök, fokozott peristaltica, fokozott nyálelvá
lasztás, bronchussecretio, miosis, diaphoresis. Az 
esetleg fellépő parasympathikus hatások 0,4 mg at
ropin sulfuricum s.c. vagy i.m. alkalmazásával meg
szüntethetók. 

Nikotinszerú hatások: izomgörcsök, izomköteg
rángás, izomgyengeség. 

A bromid jelenléte bórkiütést okozhat, amely a 
kezelés befejezése után magától megszünik. 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

óvatosan adható: 
- martin- és barbiturátszármazékokkat (hatásu

kat erősítheti). 
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e Figyelmeztetés 
Asthma bronchiale és bronchitis spastica esetén 

csak óvatosan alakalmazható. 
Alkalmazásának és psychomotoros teljesftményt 

befolyásoló hatásának idétartama alatt járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los. 

A Mestinon túladagolása cholinerg crisist okoz
hat. 

Eltartás: szonahómérséklteten. 
• Megjegyzés: + V 

Törzskönyvi szám: K- 517 

Essentialis aminosav, melyet a szervezet nem 
képes szintetizá!ni és így a táplálékkal kell felvennie. 
A metionin a szarvezetben 5-adenozi!metionná 
alakul; ez a vegyület aktív metilezó ágens az adre
nalin, az acetilcholin és a kreatinin szintézisében. 
• Hatóanyag 

500 mg methioninum tabletténként 
e Javallat 

Paracetamol intoxicatioban a májkárosodás 
megelőzésére, más hepatotoxikus anyagok (szén
tetrachlorid, kloroform, trinitrotoluol, tetraklóretllén, 
foszfor,arzénvegyületek) okozta mérgezéskor, zsíros 
májdegeneratio kezelésére. 
• Adagolás 

Felnőtteknek naponta 3 g (3-szor 2 tabi.) 
Gyermekek napi adagja: 
2-12 hónapos korig 375-750 mg (3-szar 1,4-% 

tabl.), 
1-B éves korig 750-1500 mg (3-szar Y2-1 tabi.), 
7-12 éves korig 1500 mg (3-szar 1 tabi.). 
Kisgyermekeknek a tablettát összetörve, vagy 

kevés vízben, esetleg gyúmölcslében is be lehet 
adni. 
• Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
Eltartás: szobahómérsékleten. 

• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2928 



METH.OTREXA"f·E~EV\fE5(JJii!! .. ·· .. ·.·.· 
1 •... injekéió(10 xJ.ml),. . ... .:::·· .: 

METHOTREXAT'EEIEWEC50 mg :. 
injekció (sxs·ml) .. · ..... 

Mehiö'rllEXAT:Ese'JVEso!lríí9 
injekció'(10 x: 5 ml}:;:,.,. :Y::,;::,.:,: y 

METHOTFlEXAT'EBEWE 1000 lllg 
·.konc.·.int.-hoz (10 mi)Y . ;;i 

METHOTREXAT'EB;r:WE5000tng<' 
l konc. inf.-hoz (SO ml) · . • · .. • 

A methotrexat (MTX) fólsav antagonista tulajdon
ságú antimetabolit. Cytostatikus hatását a nuklein
sav szintézis gátlásával fejti ki. A sejtosztódás "S" 
fázisában kompetitív módon gátolja a dihidrofolát 
reduktáz enzimet, megakadályozva ezzel a 
dihidrofólsav (FH2)- tetrahidratálsav (PH4) átalaku
lást. A tetrahidrofólsav a C1 egységek átvitelének, a 
pirimidin-, és purin bázisok, valamint az aminosavak 
szintézisének nélkülözhetetlen eleme. 

Az aktívan szaporodó sejtek (tumorsejtek, csont
velö-, bőrhám-, nyálkahártya-, vese- és magzati sej
tek) érzékenyebbek a MTX hatására. 

A MTX toxikus hatásai kalcium-folinát adásával 
etlensúlyozhatók. 

A MTX és metabolitjainak oldhatósága savas pH 
mellett alacsony, ezért a megfelelő folyadékbevitel 
és a vizelet alkalizálása feltétlenül szűkséges ahhoz, 
hogy az intrarenalis precipitáció okozta heveny ve
seelégtelenség megelőzhető legyen. 

lv. adagolás! követően, normális vesefunkció 
mellett a beadott mennyiség 80-90%-a változatlan 
formában, 24 órán belül avesén keresztül választó
dik ki. A felszívódott mennyiség 50--70%-ban kötó
dik a plazmafehérjékhez. Parenterálls alkalmazás
kor a liquorban nem érhető el terápiás koncentráció. 
e Hatóanyag 

10 mg methotrexatum 1 ml-es ampullánként, 50 
mg, ill. 500 mg methotrexatum 5 ml-es ampullán
ként; 1000 mg methotrexatum 10 ml-es ampullán
ként; 5000 mg methotrexatum 50 ml-es üvegenként 
Az injekciós oldatok pH-ja 7,5--8,5 között van. 
• Javallat 

Malignus tumorok és haemoblastosisok, akut 
lymphoid leukaemia, non-Hodgkin-lymphoma, 
meningealis leukaemia, fej- és nyaktumorok, heretu
morok, tüdórák, emlórák, choriocarcinoma, cervix
carcinoma, ovariumcarcinoma, osteosarcoma. Sú
lyos, terápia rezisztens psoriasis vulgaris. 
e Ellenjavallat 

Methotrexáttal szembeni túlérzékenység. Ter
hesség, szoptatás. Máj- és vesefunkció zavarok, sú
lyos vérképzőrendszeri megbetegedések (csont-
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velóhypoplasia, leukopenia, thrombopenia, 
anaemia), fertázó megbetegedések, szájüreg-, ga
rat- és gastrointestinalis fekélyek, friss mútéti sebek. 
e Adagolás 

Intravénásan, intramuscular!san, intraarter
iálisan és intrathecalisan alkalmazható. 

Szisztémás alkalmazás.- Az adag a javallattól 
függ és egyénileg kell meghatározni, figyelembe vé
ve a beteg klinikai állapotát és vérképét 

Intratheca/is alkalmazás. 0,2-0,5 mg/ttkg vagy 
8-12 mg/testfelület m2 2-3 naponként, a tűnetek ja
vulása után hetenként, később havonta a liquor lelet 
norma!izálódásáig. Profilaktikusan 6-8 hetente ad
ható. 

Nagydózisú MTX terápia. Kizárólag intravénás 
infúzió formájában alkalmazható. Az injekciós olda
tok hígításához, izotóniás glukóz-, fruktóz-, nátrium 
klorid vagy Ainger infúziós oldat használható. A 
higítást úgy kell elvégezni, hogy 500----1 OOO ml infúzi
ósoldat 10 g MTX--ot (1-2%) tartalmazzon. Az elké
szített oldatot azonnal fel kell használni. A fel nem 
használt oldatot ki kell önteni; csapadékos oldat 
nem használható fel. 

Az adagolást egyénileg ~ell meghatározni a ja
vallattó!, a beteg klinikai állapotától és vérképétól 
függóen. 

A nagydózisú MTX kezeléskor kalcium-folinát 
adás szükséges, a súlyos (esetleg letális) toxicitás 
megelőzésére. A kalcium-folinátot a MTX adagjától 
függóen, általában a MTX adag 1-15%-ának meg
felelő koncentrációban, 3-6 órás időközönként kell 
adagcini 72 órán át. 

Súlyos mellékhatások jelentkezésekor, ill. ha a 
MTX vérszint csökkenése nem megfelelő, a kalci
um-folinát adagját emelni kell és tartósabban kell al
kalmazni. 
e Mellékhatás 

Gyakoriságuk és súlyosságuk általában a be
adott MTX mennyiségétól, a kezelés idótartamától, 
valamint a vizelet pH-jától függ. A leggyakrabban 
előforduló me!lékhatások: hányás, hányinger, rossz 
közérzet, nyelési nehézségek, stomatitis, pharyngi
tis, leukopenia, láz, bőrkiütés, a fertőzésekkel szem
ben való csökkent ellenállóképesség. 

Vérképzőrendszer: csontvelódepressio, anae
mia, leukopenia, thrombopenia, hypogammaglobu
linaemia, vérzések, septikaemia. 

Emésztőrendszer: gingivitis, stomatitis, pharyn
gitis, anorexia, hányás, hasmenés, haematemesis, 
melaena, szájüreg-, garat- és gastrointestinális fe
kélyek, gastrointestinalis vérzés, májkárosodás 
{bilirubin-, alkalikus foszfatáz-, SGOT-, SGPT-szint 
emelkedés, akut atrophia, necrosis, májcirrhosis). 

Uragenita/is rendszer: vesefunkciózavarok, olig
uria, anuria, azotaemia, haematuria, cystitis, 
oligospermia, menstruációs zavarok, infertilitás, sú
lyos magzatkárosodás, abortus. 

Központi idegrendszer: fejfájás, kábultság, lá-

tászavar, aphasia, hemiparesis, paraplegia, gör
csQk. 

Légzőrendszer: köhögés, tachypnoe, dyspnoe, 
interstitia!is pneumoniti.s, tüdőinfiltráció és fibrosis. 

Bór: erythema, exanth_ema, pruritus, urticaria, 
fényérzékenység, depigmentatio, alopecia, acne, 
furunculosis, teleangiectasia, vascu!itis, Lyel!-syn
droma. 

Egyéb: arthralgia, myalgia, láz, allergiás reakci
ók., immunsupresszio, anyagcserezavarok, osteo
porosis. 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

óvatosan adható együtt: 
- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkel; 
- allopurinollal, kolhicinne!, probeneciddel, szul-

finpirazonnal (a MTX növelheti a vér húgysavszint
jét, ezért a köszvény ellenes gyógyszerek adagjá
nak módosítása válhat szükségessé): 

- antlcoagulánsokkal, kumarin- vagy indandion 
szá rmazékokka! (hatásuk fokozódhat); 

- szalicilátokkal, nemszteroid gyul!adáscsök
kentókkel, tetraciklinnel, kloramfenikollal, nem felszí
vódó szélesspektrumú antibiotikumokkal, pirimeta
minnal, triamterennel, trimetoprimme! (MTX toxicitás 
fokozódás veszélye); 

- asparaginázzal (MTX hatáscsökkenés); 
- leukopeniát és/vagy thrombopeniát okozó gyógy-

szerekkel; 
- csontvelókárosító hatású gyógyszerekkel; 
- citarabinna! (toxicitás-fokozódás veszélye); 
- fólsavat vagy származékait tartalmazó gyógy-

szerkészítményekkel (MTX hatás csökkenés); 
- probeneciddel, szulfonamidokkal (MTX plaz

maszint emelkedhet, ezért az adag módosítása vál
hat szükségessé); 

- parenterálisan alkalmazott aciklovirral (intra
thecalisan adagolt MTX-tal egyidejűleg neurológiai 
tüneteket okozhat); 

- védőoltásokkal (a MTX csökkenti az immunoló
giai reakciókat, a normális reakciókészség helyreál
lása3-12 hónapig is eltarthat; leukaemiás betegek 
először csak 3 hónappal a MTX kezelés befejezését 
követően kaphatnak élő vírus vakcinát). 
e Figyelmeztetés 

A gyógyszerkészitmények csak a MTX kezelésben 
jártas szakaNos ellenőrzése mellett alkalmazhatók. 
Kerülni kell a MTX bőrrel, ill. nyálkahártyával történő 
érintkezését. A:z ONOsnak mérlegelnie kell a gyógyszer 
hatékonyságát toxikus hatásaival szemben. 

A beteget tájékoztatni kell a gyógyszerrel járó 
kockázatról és állandó orvosi felügyelet alatt kell tar
tani. 

A toxikus hatások közömbösítésére megfelelő 
mennyiségú kalcium-folinát biztosítása szükséges. 

A kezelés befejezésekor, majd 24, 48, és 72 óra 
múlva ellenőrizni kell a MTX vérplazma szintet és 
ennek alapján kell megállapítani a kalcium-folinát 
adagját. 

A kezelést megelőzően, a kezelés alatt és a ke
zelés után rendszeres máj- és vesemúködés-, vala
mint vérkép-ellenőrzés szűkséges, továbbá rönt
gen- és légzésfunkció vizsgálatot kell végezni. 

A szájüreg-, garat· és gége nyálkahártya gon
dos vizsgálata szükséges a kezelés folyamán. 

Ascites, pteurális folyadékgyülem, mútéti terűle
ten serosus váladékszaporulat stb. jelenléte-esetén 
a MTX felhalmozódhat, ezért fokozott--toxicitással 
kell számolni. 

A folyadékbevitel és a vizelet alkalizálása céljá
ból a MTX beadása előtt és azt követően 24 órával, 
pl. 20-25 mmol/1 nátrium-hidrogénkarbonát oldatból 
31/testfelület m2 mennyiségben ajánlott infundálni, a 
MTX, ill. metabolitjainak intrarenálls kicsapódásának 
megelőzésére. A vizelet pH·ját a nátrium-hidrogén
karbonát oldat alkalmazása után általában 1 órával, 
ill. a MTX kezelés megkezdése után legalább az el
ső 24 órában ellenőrizni kell (a pH 6,8 vagy ennél 
magasabb legyen). 

Különös elővigyázatosság szükséges előzetes 
sugárterápia, kemoterápia vagy csontvelókárosftó 
hatású gyógyszerekkel (pl. szulfonamidok: píra
zoion származékok, difenilhidantoin, kloramfenikol, 
nemszteroid gyulladásgátlók) történt hosszantartó 
előkezelés utáni csontvelődepresszio esetén, to
vábbá gyermekek és idóskorú betegek kezelésekor. 

Súlyos mellékhatások jelentkezésekor a kezelést 
fel kell függeszteni. 

A nagydózisú MTX kezelés során hirtelen halál 
fordulhat elő. 
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A kezelés megkezdése előtt minden esetben ki 
kell zámi a terhességet. A fogamzást, ill. megtermé
kenyítést a kezelés befejezése után 12 hétig feltétle
nül kerülni kell. 

Alkalmazásának ideje alatt járművet vezetni 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. 

A kezelés ideje alatt alkohol fogyasztása kerü
!endő. 

Eltartás: A gyártó adatot nem közölt 
• Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1574 (50 mg injekció); 
K- 2161 (10 mg injekció); K- 1284 (1000 mg injek
ció konc.); K- 1285 (5000 mg injekció konc.); K-
2162 (500 mg injekció) 



1\11 ETHOTFíEXAT-LACI-IE"'A2;5 mg 
tabletta (1 OOx) 

METHÖTREXAT-I..ACHEI\II.Ö.Jti.m!:J 
tablettá(1oox) ·· .. ·. ·.······ .• ······· · 

METHOTFíEXAT,LACHÉMA 
5 mg/2 rnl illjel<.ci~ (~öiJ< 2 mí)' 

METHOTFíEXATCi..ACI-IEMA • 
50 mg/Sfl'll injekció (1 qx55 rnl) 

METHOTREXAT~I..'ACHEMA 
1000 mg/20•rnl injek~ier > ••••.•.• 
(10x20ml) .... >.•; • 

METHOTREXAT'LACHEMA.SOO rng··· 
injekció (1 o porampuilá) 

METHOTREXAT-LACHEMA 
1 ooo mg illjekeia (10 porarnpulhí). 

LACHEMA 

A methotrexat (MTX) antimetabolit, amely szá
mos daganatos megbetegedés és a psoriasis súlyo
sabb formáinak kezelésére alkalmas. Hatásmecha
nizmusa a fólsavreduktáz kompetitív gátlásán alap
szik. A fólsavreduktáz a fólsavat a DNS-szintézisben 
hatékony faktorrá alakítja át. Ennek a transzformáci
ónak a gátlása a sejtek szaporodását akadályozza 
meg. A MTX szelektíven gátolja a sejtosztódást az 
osztódási ciklus S fázisában. Az aktívan szaporodó 
szövetek érzékenyebbek erre a hatásra. 

lntramuscularisan adagolva a szérum csúcskan
centráció 0,5--1 óra alatt, orális alkalmazás után 1~3 
óra alatt alakul ki. A felszívódott mennyiség kb. 
50%-a kötódik a plazma-fehérjékhez. A naponta is
mételt adagolás tartósabb szérumszintet eredmé
nyez, de ugyanakkor a MTX felhalmozódásához ve
zethet. 

A MTX nagymértékben toxikus, különösen tartós 
kezelés során. Gátolja a vérképzést és károsítja a 
sejteket töként a májban és a vesében. A toxicitást 
fokozzák a szervek pathologiás funkció változásai. 

A MTX és metabolitjainak oldhatósága savas pH 
mallett alacsony, ezért nagy dózisok esetén a meg
felelő folyadékbevitel és a vizelet alkalizálása feltét
lenül szükséges ahhoz, hogy az intrarenalis preci
pitatio okozta heveny ve"Seelégtelenség megelőzhe
tó legyen. 
e Hatóanyag 

2 ml-es ampullánként 5 mg, 5 ml-es ampullán
ként 50 mg methotrexatum, 20 ml-es ampullánként 
1 OOO mg methotrexatum. 

Porampullánként 500 mg, 
methotrexatum. Tabletténként 2,5 
methotrexatum. 

ill. 1000 mg 
mg, ill. 10 mQ' 
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e Javallat 
Choriocarcinomák, emlőrák, akut lymphoblastos 

leukaemia, meningea!is leukaemia, malignus lym
. phomák, csontszövet- lágyszövet sarcomák, a tüdő 
és a bór daganatai, Burkit-lymphoma, mycosis fun
goides, fej- és nyaktumorok, terápiarezisztens pso
riasis vulgaris. 

A nagydózisú terápia főként Osteosarcomában 
javallt. A tabletta általában a kombinációs kezelés 
részeként alkalmazható az onkológiai indikációban, 
ill. kivételes esetben súlyos, terápiarezisztens psori
asis vulgaris esetén. 
e Ellenjavallat 

Methotrexattal szembeni túlérzékenység, ter
hesség és szoptatás, máj- és vesekárosodás, a vér
képzőrendszer betegségei (csontvelóhypoplasia, 
leukopenia, thrombocytopenia, anaemia). Ha a vér
képzőrendszeri elégtelenség a,malignus alapbeteg
ség következménye, akkor alkalmazása egyedi 
mérlegelést igényel. 

Különös óvatossággal alkalmazható fertőző 

megbetegedés, szájüreg-, torok- és gastrointesti
nalis fekélyek, friss mútétei sebek esetén. 
• Adagolás 

Intravénásan, intramuscularisan, intraarteria
lisan, intrathecalisan és orálisan alkalmazható 
mono- ill. kombinált terápiában. Az adag a javallat
tól és a beteg klinikai állapotától függ. 

Általános adagolás manaterápia esetén 
Malignus tumorok és haemobfastosisok 
Szokásos (alacsony) dózisú kezelés (leukovorin 

adása nélkül) 
15-20 mg/testfelület m"- intravénásan hetente 2 

alkalommal 
30-50 mg/testfelület m"- intravénásan hetente 

1 alkalommal 
15 mg/testfelület m2 naponta (iv.:im.) 5 napon 

át: ez a dózis a vérképtól függóen 2-3 hét múlva 
megismételhető. 

Közepes dózisú kezelés 
50-150 mg/testfelület m2 intravénás injekcióban 

leukovorin adása nélkül, ez a dózis a vérképtól füg
góen 2-3 hét múlva megismételhető. 

240 mg/testfelület m2 intravénás infúzióban 24 órán 
át, leukovorin adása szükséges, ez a dózis a vér
képtól függóen 4-7 nap múlva megismételhető. 

0,5--1 ,O g/testfelület m2 intravénás infúzióban 
36-42 órán át, leukovorin adása szükséges, ez a 
dózis a vérképtól függóen 2-3 hét múlva megismé
telhető. 

Nagydózisú kezelés 
1-12 g/testfelület m2 intravénás infúzióban, 

leukovorin adása szükséges, ez a dózis a vérkép
tól függóen 1-3 hét múlva megismételhető. Osteo
sarcoma esetén a dózis 15 g/testfelület m2-ig 
emelhető. 

lntrathecalis alkalmazás 
Az adag 0,2-D,S mg/ttkg vagy &-12 mg/testfelü-

let m2 2-3 naponta, majd a tünetek megszúnése 
után hetenként, később havonta a liquorlelet norma
lizálódásáig. 

Terápiarezisztens psoriasis vufgaris 
Az adagolás individuális. Adagja általában he

tente '25-50 mg intravénásan. 
lnfúziós oldatként izotóniás glukóz, nátriumklorid 

vagy Ringer oldat használható. Az 500 mg-os por
ampulla tartalmát 10 mg aqua destillala pro injec
tione hozzáadásával, az 1000 mg-os porampulla 
tartalmát 20 ml aqua destillala pro injectione hozzá
adásával kell feloldani. Mindkét esetben 1 ml oldat 
50 mg MTX~ot tartalmaz. Ez a kancentráció azonos 
a Methotrexat Lachema 1 OOO mg-os folyékony injek
ciós gyógyszerkészítmény MTX koncentrációjával. 
Az elkészített injekciós vagy infúziós oldatot azonnal 
fel kell használni. Zavaros, csapadékos oldat nem 
használható fel. 

A leukovorin! a MTX adagjától és plazmakon
centrációjától függóen kell alkalmazni, 3-40 mg/ 
testfelület m2 adagokban, általában 3--6 órás idő
közönként 48-72 órán át (lásd. Leukovorin 
Lachema inj.) 
o Mellékhatás 

A mellékhatások előfordulása és súlyossága az 
adagtól és a kezelés idótartamától, valamint a beteg 
klinikai állapotától függ. A leggyakrabban előforduló 
mellékhatások: hányás, hányinger, szakatlan fáradt
ság, stomatitis, pharyngitís, leukopenia, láz, a fertő
zésekkel szemben való csökkent ellenállóképesség, 
bőrkiütés. 

Vérképzőrendszer: csontvelódepresszió, anae
mia, leukopenia, thrombocytopenia, fokozott vérzé
kenység. 

Emésztórendszer: hányás, hasmenés, stomati
tis, pharyngitis, gingivitis, ariorexia, haematemesis, 
melena, gastrointestinalis fekély és vérzés, májkáro
sodás (bilirubin, alkalikus foszfatáz, SGOT-, SGPT
szint emelkedés, akut atrophia, necrosis, máj-cirrho
sis). 

Urogenitális rendszer: vesefunkció zavarok, 
azotaemia, cystitis, haematuria, oligospermia, 
menstruációs zavarok, infertilitás, abortus, súlyos 
magzatkárosodás. 

Központi idegrendszer: fejfájás, kábultság, ho
mályos látás, aphasia, paresis, görcsök. 

Légzőrendszer: interstitialis pneumonitis, tüdőin
filtráció és fibriosis. 

Bór: erythema, pruritus, urticaria, fényérzékeny
ség, depigmentatio, alopecia, acne, furunculosis. 

Egyéb mellékhatások: arthralgia, myalgia, láz, 
allergiás reakciók, immunsupressios, anyagcsere
zavarok, osteoporosis. 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

Óvatosan adható együtt: 
- nemszteroid gyulladásgátlókkal, szalicilátokkal; 
- szulfonamidokkal; 
- difenilhidantoinnal; 
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~ tetraciklinneL k!oramfenikollal és nem felszívó-
dó szélesspektrumú antibiotikumokkal; 

~ kortikoszteroidokkal; 
~ p-amino-benzoesawal; 
- probeniciddeL 
A fent említett gyógyszerekkel egyidejűleg alkal-

mazva a MTX toxicitása fokozódik. · 
Fólsavat vagy származékait tartalmazó vitamin

készítménnyel együtt adva csökkenher a MTX haté
konysága. 
e Figyelmeztetés 

A Methotrexat Lachema 5 mg-os és az 50 mg-os 
porampullák nem alkalmazhatók intrathecalisan. Er
re az alkalmazási módra csak a Methotrexat 
Lachema 5 mg-os, 20 mg-os, 50 mg-os folyékony 
injekciós formákat szabad felhasználni. 

A Methotrexat Lachema 500 mg-os és az 
1000 mg-os porampulla valamint az 1000 mg-os fo
lyékony injekciós gyógyszerkészítményeket nagy 
dózisú kezelés céljára, kizárólag infúzió formájában 
szabad alkalmazni. 

Kerülni kell a MTX bórrel vagy nyálkahártyával 
történő érintkezését. 

A MTX gyógyszerkészítményeket csak a MTX 
kezelésében jártas szakorvos rendelheti. Az orvos
nak minden esetben mérlegelni kell a gyógyszer ha
tékonyságát a toxikus hatásaival szemben. A bete
get tájékoztatni kell a gyógyszerrel járó kockázatról 
és állandó orvosi felügyelet alatt kell tartani. 

A toxikus hatások közömbös!tésére megfelelő 
mennyiségű leukovorin biztosítása szükséges. 

Közepes és nagydózisú terápia esetén. 
-a kezelés befejezésekor, majd 24, 47, 72 óra 

múlva ellenőrizni kel! a MTX szintet és a szérumszint 
alapján kell megállapltani a leukovorin dózisát; 

-a kezelést megelőzően, a kezelés alatt a keze
lés után a máj- és vesemúködést, a vérképet folya
matosan ellenőrizni kell; továbbá röntgen- és lég
zésfunkció vizsgálatot kell végezni; 

~ascites, pleuralis folyadékgyülem, mútéti terü
leten serosus váladékszaporulat stb. jelenléte ese
tén a MTX felhalmozódhat, ezért fokozott toxicitás
sal kell számolni; 

~ folyadékbevitel és a vizelet alkalizálása céljá
ból a MTX beadása előtt és azt követően 24 órával, 
pl. 20-25 mmol/1 nátrium-hidrogénkarbonát oldatból 
3 !/testfelület m2 mennyiségben ajánlott infundálni 
24 órán át, a MTX ill. metabolitjainak intrarenálls ki
csapódásának megelőzésére; 

~ a_vizelet pH-ját a nátrium-hidrogénkarbonát ol
dat alkalmazása után általában 1 órával, ill. a MTX 
kezelés megkezdése után legalább az első 24 órá
ban ellenőrizni kell {a pH 6,8 vagy ennél magasabb 
legyen). 

Különös elővigyázatosság szükséges előzetes 
sugárterápia, kemoterápia vagy csontvelókárosító 
hatású gyógyszerekkel (pl. szulfonamidok, pira
zolonszármazékok, difenilhidantoin, klóramfenikol, 



nemszteroid gyulladásgátlók) történt hosszantartó 
előkezelés utáni csontvelődepresszió esetén, to
vábbá gyermekek és időskorú betegek kezelésekor. 

A kezelés során fellépő mellékhatások jelentke
zésekor a dózist csökkenteni kell, súlyos mellékha
tások eselén a kezelést fel kell függeszteni. 

A kezelés megkezdése előtt minden esetben ki 
kell zárni a terhességet 

A fogamzást illetve a megtermékenyítést a ke
zelés befejezése után 12 hétig feltétlenül kerülni 
kell. 

Alkalmazásának ideje alatt járművet vezetni 
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los. 

A kezelés ideje alatt alkohol fogyasztása kerü
lendO. 

Eltartás. A porampullákat sötét helyen, 15 °C 
alatti hömérsékleten, a folyékony injekciós ampullá
kat sötét helyen, 10 °C alatti hőmérsékleten, a tab
lettákat sötét helyen, 25°C alatti hőmérsékleten kell 
tárolni. 
• Megjegyzés: + +""\! Sz (tabletta) Fb (injekció 
és porampulla) 
• Törzskönyvi szám: K- 2015 (2,5 mg tabletta); 
K- 2016 (10 mg tabletta); K- 2011 (5 mg injekció); 
K- 2013 (50 mg injekció); K- 2014 (1 OOO mg injek
ció); K- 2023 (500 mg porampulla); K -2024 {1000 
mg porampulla) 

METHÖTREXATE • 5 rilg illjékCió 
(10 porampulla) 

METHOTFlEXATE so mg injekció. 
(10 porampulla) 

LACHEMA ATC :kód:·:_L01 BAOJ 

e Hatóanyag 
5 mg, ílletve 50 mg methotrexatum (nátriumsó 

formájában) porampullánként 
e Javallat 

Gestatios choriocarcinoma, emlócarcinoma, 
akut lymphoblastos leukaemia, leukaemia 
meningealis manifesztációja, malignus lymphoma, 
csont- és lágyrész-sarcoma, tüdő- és bőrtumor, 

Burkitt-lymphoma, mycosis fungoides és fej-nyak tu
mor. Általában kombinációs kezelésben alkalmaz
ható. Súlyos, más kezelési eljárásokra rezisztens 
psoriasis tüneti kezelése. 
• Ellenjavallat 

Terhesség, máj- és vesekárosodás, csontvelő 
hypoplasia, leukopenia, thrombocytopenia és 
anaemia. 
o Adagolás 

lm., iv., ia. és intrathecalisan. alkalmazható. 
Choriocarcinomában és choriocarcinomához 
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társuló mola hydatidosában naponta 15-30 mg, 5 
napon keresztül im. Akut lymphoblastos leukae
miában a remissio fenntartására 15-18 mg/test
felület/m2 iv., 5 napos periódusokban, közbeikta
tott szünetekkel. Meningeális manifesztáció ese
tén 0,2---0,3 mg/ttkg intrathecalisan, hetente egy
szer, a koponyatájék besugárzása mellett. Más 
adagolási sém~ szerint másodnaponként 4-szer 
0,8 mg /ttkg/nap, 8 óránként 0,3 mg/ttkg kalcium
folinát (Leucovorin) egyidejű alkalmazása mellett 
Intraarteriális infúzióban 24 óra alatt 50 mg adha
tó, 5-10 napon keresztül, 6 mg 4 -8 óránként ada
golt Leucovorin együttes adása mel!ett. Egyéb tu
morok kezelésére egységes adagolási séma nem 
alakult ki. 
• Mellékhatás 

Fáradtság, gastrointestinalis tünetek {hányás, 
hasmenés, fekély és vérzés), láz, fertőzésekkel 
szembeni csökkent ellenálló~képesség. Előfordul 

erythema, urticaria, acne, furunculosis, a fényérzé
kenység növekedése, depigmentatio és alopecia, 
csontvelódepresszió, vérzékenység. Erős hepato
toxikus hatás, akut atrophia, necrosis, máj-cirrhosis. 
Pharyngitis, urogenitalis károsodás, továbbá fejfá
jás, álmosság, homályos iátás, néha aphasia, 
paraesis. 

Mellékhatások jelentkezésekor az adagot csök
kenteni kel!, esetleg a kezelést meg kell szakítani. 
Ha a toxikus tünetek megszűnnek, a kezelés folytat
ható. 

lm. vagy iv. adagolt Leucovorin hatásosan kö
zömbösíti a Methotrexate toxikus hatásait, így ered
ményesen alkalmazható túladagoláskor. Lehetőleg 
az intoxikáció! követő 1 órán belül kell adni, ellenke
zá esetben hatása erősen csökken. 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

óvatosan adható: 
- szalicilátokkal, szulfonamidokkal, szulfonamid

származékokkal, fenitoinnal, tetraclklinekkel, klor
amfenikollal, diureticumokkal {toxicitását fokozhat
ják). 
e Figyelmeztetés 

A kezelés előtt, közben, majd azt követően a máj 
és vesemúködést ellenőrizni kell, valamint mellkas
átvilágítást szükséges végezni. 

A porampulla tartalmát közvetlenül a használat 
előtt kell aqua dest. pro inj.-ban feloldani {5 mg-ot 
2 ml-ben, 50 mg-ot 20 ml-ben). Az oldat azonnal fel
használandó. 

Konzerválószer-tartalma miatt csak kis össz
adag (legfeljebb 25 mg/ttkg)_ esetén alkalmazható. 
Ennél nagyobb mennyiségú methotrexátszükséglet 
esetén az 500, ill. 1000 mg hatóanyagtartalmú -
parabenmentes- in j. használható. 

Eltartás: sötét helyen, 15 "C alatt. 
e Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1092 (5 mg) 

K- 1093 (50 mg) 

METQPIFlON 250 mg kapszula 
(SOx) 

CIBA 

• Hatóanyag 
250 mg metyraponum kapszulánként. 

e Javallat 
Vízretentióval társuló megnövekedett aldoszte

ronkiválasztás {másodlagos hyperaldosteronismus), 
beleértve; májcirrhosis, nephrosis, pangásos szív
elégtelenség okozta oedema; primer hyperaldos
teronismus {Conn-syndroma). 

Diagnosztikumként: "Hypophysis elülső lebeny 
múködésének ellenőrzése, normális mellékveseké
reg-múködés mellett, pl. sebészeli beavatkozás 
előtt hypophysectomia után vagy szteroid okozta 
diabetes és diabetes mellitus megkülönböztetése. 
e Adagolás 

A napi adag általában 1 ,5 g (6 kapszula) 3-4 rész
letben, dexametazonnal, prednizolonnal együtt. Ha 
szükséges, a kezelés diureticummal kiegészíthető. 

Diagnosztikai alkalmazás: 
1. Kontrollértékek megállapítása a vizelet 

szteroidtartalmának 24 órán át tartó mérésével. 
2. 24 óra alatt 4 óránként 500-750 mg-ot {2-

3 kapszula) vesz be a beteg, összesen 3,0-4,5 g-ot 
(12-18 kapszula), lejjel vagy étkezés után. A vizelet 
szteroidkoncentrációjára kifejtett maximális hatás az 
adagolás! követő 24 órával jelentkezik. A hypo
physis elülső lebenyének normál funkciója esetén 
közelítőleg a kontrollérték kétszeresére növeli a 11-
dezoxi-kortizol és más 1 f-dezoxi-szteroidok plasma 
koncentrációját. A koncentrációnövekedés hiánya 
elégtelen működést jelez. Ha a teszt negatív ered
ménnyel jár, ajánlatos annak ellenőrzése, hogy a 
mellékvesekéreg reagál-e ACTH stimulusra, ill. a vi
zeletben ürülő különböző ketoszteroidok meghatá
rozása. (A vizsgálat néhány nappal a Metopiron
teszt végrehajtása előtt is elvégezhető.) 
e Mellékhatás 

Erősen csökkent mellékvesekéreg- vagy elülső 
hypophysis lebenymúködés eselén (pl. hosszan 
taró kortikoszteroidkezelést követően), átmeneti 
mellékvesekéreg-elégteleriség alakulhat ki, amely 
gyorsan megszüntethető kortikoszteroidok alkalma
zásával. Szédülés, kábultság, nyomásérzet a fejben 
is előfordulhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatol nem közölt 
• Figyelmeztetés 

Cirrhosisos betegek esetenként későbben rea
gálnak a kezelésre, valószínűleg a máj károsodása 
következtében kialakuló lassúbb kortizollebontás 
miatt. A pajzsmirigy gyengült múködése esetén a vi
zelet 17 -hidroxikortikoszteroid tartalma csak enyhén 
vagy egyátalan nem nő a kezelés hatására. Alkal-
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mazása előtt azon gyógyszerek adását, melyek a 
hypophysis- és mellékvesekéreg-múködésre hatás
sal vannak, be kell szüntetni. Az ACTH mennyiségé
nek megnövekedése mellett a Metopiron- kezelés 
következtében a 11-dezoxi-kortikoszteroid-szint nö
vekedése is előfordulhat, ez utóbbi sóvisszatartó 
hatású, amely így semmissé teheti az aideszte
rongátlás által elért kedvező . hatásokat. 
Glükokortikoidok egyidejű alkalmazas·ávafrl18gaka
dályozható az ACTH mennyiségének növekedése, 
valamint a 11-dezoxi-kortikoszteroidoké is, az ilyen 
kombinált kezeléssei diuretikus és nátriumürítő ha
tás érhető el. Ezen hatás jelentősen emelhető 
diureticum egyidejű adásával. 
• Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 572 

Thyreostaticum, amely hatását a tirozin jodiná
ciójának, valamint a tiroxin szintéziséhez szükséges 
peroxidáz gátlásával éri el {nem befolyásolja a 
pajzsmirigy jódfelvételét, ezért jódkezeléssei kombi
nálható). 
e Hatóanyag 

"!Omg methimazolum tablettánként. 
e Javallat 

Hyperthyreosis, thyreoidectomia előkészítése. 
• Ellenjavallat 

Túlérzékenység, terhesség, szoptatási időszak, 
leukopenia, bármilyen lázas állapot. 

Relatív ellenjavallat: hyperthyreosis és terhesség 
fennállása esetén a terhesség második felében 
thyreoidectomia előkészítésére fokozott ellenőrzés 
mellett alkalmazható. 
e Adagolás 

A kezdő adag felnőtteknek naponta 60 mg 
{3-szar 2 tabi.). Ezt az adagot 6-10 héten át célsze
rű adagolni. Ha a szubjektív panaszok tartósan ren
dezödtek és az objektív tünetek is a pajzsmirigymú
ködés tartós normalizálódására utalnak (testtö
meg-, pulzusszám-, pajzsmirigy-hormon vizsgála
tok), ez az adag az egyéni szükségletnek megfele
lóen a klinikai kép gondos megfigyelése me l lett fo
kozatosan csökkenthető. A legkisebb fenntartó 
adag napi 20 mg (2 tabi.), amelyet naponta egy al
kalommal kell bevenni. A kúra teljes időtartama álta
lában 1-1 Y2 év. 

Kombínált kezelés: A hyperthyreosisban észlel
hető néhány tünet csökkentésére - melyek a sym
pathikus idegrendszer izgalmára, ilL a megnöveke
dett catecholamin érzékenységre vezethetők vissza 
-Béta receptor-blokkolókkal előnyösen kombinálha
tó a thyreostaticus kezelés. Astrumigén hatás ellen-



súlyozására jódkészítményt, Liothyronint vagy 
pajzsmirigykivonatot tartalmazó gyógyszert célsze
rű adagolni. 
e Mellékhatás 

Gyengeség, fejfájás, hányinger, hányás, ízületi 
és izomfájdalmak, sárgaság, nyirokcsomó megna· 
gyobbodása, bórtünetek, esetleg hajhultás, allergi
ás reakciók, endocrin ophthtalmopathiás tünetek fo
kozódása, torokfájás, szájnyálkahártya gyulladása, 
láz, agranulocytosis, ritkábban aplastikus anaemia, 
thrombocytopenia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A kúra során a vérképet legalább 2 hetenként 
rendszeresen ellenőrizni kel! {fehérvérsejtszám, ill. 
vörösvérsejtszám, thrombocytaszám, minóségi vér
kép). Minden hirtelen fellépő t-etegség vagy panasz 
{elsősorban torok- és nyálkahártya-tünetek jelentke
zése) esetén a vérkép soron kívül ellenőrizendő. Ha 
a fehérvérsejtszám ismételten 4x109fl alatt van és a 
minóségi vér~épben a granulocyták száma 50% alá 
csökken, a kúrát azonnal félbe kel! szakftani. Bár
mely okból fellépő lázas állapot esetén megszakí
tandó a készítmény alkalmazása. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2692 

METR()~IN;·.injekc.io(pgr~~p~li~'. 
· +··1.x.J•n\l)'··· ·· · · .... : ... IT > ••• 

sEffÓNo .•• ;~,@~ó~'~~a&:~o~: 

e Hatóanyag 
75 NE follitropinum (UIIofollitrophinum, humán 

menopausális vizeletból nyert faliicuJus stimuláló 
hormon"'FSH), 10 mg lactosum liofilizált formában 
ampullánként valamint 1 ml izotoniás natrium klori
dot tartalmazó oldószerampulla. 
e Javallat 

Ovulatio kiváltása- polycystás ovarium syndro
ma, amenorrhoea, anovulatios ciklus, endocrin hát
terű női meddőség olyan eseteiben, amelyekben a 
hormonális zavar a megemelkedett LH/FSH arány 
következtében alakul ki. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység, 
hypophysis tumor, ovarium tumor, ovariális dysgen
esis, uterus hiánya, korai menopausa, petevezeték 
elzáródása, terhesség. 
e Adagolás 

Kizárólag im. adandó, közvetlenül a liofilizátum
nak a me! lékelt oldószerben történő feloldása után. 

Adagolása individuális, amely az ovarium reak
cióképességétól függ. Általában a menstruatios cik
lus 5. napjától kezdve 1-2 ampulla (75-150 NE FSH) 
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naponta, amíg az ösztrogén szint tüszőérésre utal. A 
kezelés általában 8-10 napig tart. Ha a beteg 3 hé
tig tartó Metrodin kezelésre sem reagál megfelelő
en, ezt a ciklust abba kell hagyni. Ha 6 ovulatios cik~ 
lust követően a fogamzás nem jön létre, a kezelést 
fel kell függeszteni. A petefészek válaszát ösztro
gén-szint mérésse!, és/vagy ultrahangvizsgálattal, 
nőgyógyászali .bimanuális vizsgálattal és cervikális 
nyák vizsgálattal kell el!enórizni. Ügyelni kell arra, 
hogy az ösztrogén-szint emelkedése ne haladja 
meg a normális értéket (70-150 J.lg/24 óra, azaz 
0,2s-..o,55 mikromol/1 a vizeletben, 300-800 pg/ml, 
azaz 1000-5000 mikromol/1 a plazmában). Megfele
ló ösztrogén-szint elérésekor a Metrodin kezelést be 
kell fejezni, és ezt követően 1 nappal kell alkalmaz
ni a humán choriogonadotrop {hCG) kezelést az 
ovulatio kiváltására. Ezen a napon és az ezt követő 
napon kel! megtörténnie a coitusnak, amennyiben 
óhajtott a fogamzás. 

A létrejött ovulatio regisztrálására ajánlatos a cik
lus második felében vizelet pregnandio! vagy szérum 
progeszteron-vizsgálatot végezni az ébredési hőmér
séklet {BBD folyamatos ellenórzésén kívül. 

Amennyiben a tüszóéré.s folyamatának észlelé
se ultrahangvizsgálattal történik, a 16-25 mm átmé
rőjű tüsző jelzi az érett tüszó kialakulását. A 
Metrodin kezelést ez esetben be kell fejezni és 
1 nap múlva az ovulatio kiváltására 4500-9000 NE 
hCG~t kell alkalmazni. 16 mm-nél kisebb átmérőjű 
tüsző további Metrodin kezelést igényel. 25 mm-nél 
nagyobb átmérőjű tüsző esetén a hyperstimulatio 
veszélye megnő. Ilyenkor, valamint több érett pete 
észlelésekor a hCG adását fel kell függeszteni. 
e Mellékhatás 

Főleg a hiányos vagy helytelen kontroll követ
keztében a petefészek hyperstimulatioja léphet fel. 
Ennek tOnetei a petefészek megnagyobbodása, 
cysticus elfajulása, alhasi fájdalom, puffadás. A 
hyperstimulationak nincs specifikus terápiája. Azon
nal meg kell szüntetni a hormon adagolás!, a bete
get gondos ellenőrzés alatt kell tartani, amfg a tüne
tek meg nem szűnnek. 
e Figyelmeztetés 

A kezelést korszerú meddóségi (ezen belül 
endocrinológiai) kivizsgálás és ellenőrzés nélkül 
nem szabad alkalmazni. A hatására létrejött terhes
ség fokozott kockázatú, veszélyeztetett terhesség
nek tekintendő. Pajzsmirigy hypofunctio, mallékvese 
hiányos múködése, hyperprolactinaemia fennállása 
esetén először az alapbetegség kezelése szűksé
ges. 

Amennyiben nem ovulatio indukcióra, hanem in 
vitro fertilizációhoz petesejtek nyerésére van szűk
ség, akkor az előbbiektól eltérő módon kell a keze
lést végezni, az adott intézet egyedi protokollja sze
rint. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1343 

METYPR.ED.4·11)g!ablett ... (l00lé) 
NIETYPRED Hl rtigtábleíta 

(30x; 100x) 
METYPRED. 125 rtig injekció (1X)* 
NIETYPRED 250. n\g injekció 

(1 porán\pi.tlhí+ 1 x 4 illi) 
METYPRED. tg injékció .. 

(11főralllplllla +•t. xl611)1) 
MEfYPRED 4Ő ll)g/11)1 depot 

injekció (5 x.2 n\ l) 
ORION 

A metilprednizolon szintetikus glükokortikoid, 
amely hatásában a hidrokortizonhoz és kortizonhoz 
hasonló. 

A glükokortikoidok a sejtmembránon át diffun
dálva a cytoplasma specifikus receptoraival komp
lexet képeznek. E komplexek belépnek a sejtmag
ba, a DNS-hez kötődve serkentik a mRNS transcrip
tiot, ami különböző enzimek fehérjeszintézisét indít
ja el, melyek végülis felelősek a szisztémásan alkal
mazott glükokortikoid hatásaiért Befolyásolják a 
szénhidrát-, fehérje- és zsíranyagcserét is. A 
glükokortikoidokat elsősorban gyulladáscsökkentő, 
immunszuppresszív és antiallergiás gyógyszerként 
alkalmazzák. 

A metilprednizolon gyulladáscsökkentő hatása a 
kortizonénál ötször, a prednizonénál négyszer na
gyobb, mineralokortikoid, illetve nátrium visszatartó 
hatása viszont fele a koriizanénak és kb. háromne
gyede a prednizonénak. Diabetagén hatása kb. 
egyharmada-egynegyede a prednizolonénak. Oráli
san jól felszívódik, és metabolitok formájában a ve
sén át ürül. lv. adva kb. 180 perc a felezési idő. 8 mg 
orális adag esetén a maximális szérumszint 2 óra 
múlva alakul ki. A metilprednizolon acetát im. lassan 
szívódik fel. 80 mg im. adag esetén r.atása 12 órá
val a beadás után jelentkezik és a plazma kortizon 
szint szuppressziója a 17. napon is észlelhető. 
e Hatóanyag 

4 mg, ill. 16 mg methylprednisolonum tablettán
ként 125 mg, 250 mg, ill. 1000 mg methylpred
nisolonum natrium suecinicum porampullánként 80 
mg methylprednisolonum aceticum (2 ml) depot 
ampullánként 
• Javallat 

Akut mellékvesekéreg-c!égtelenség, szükség 
szerint mineralokortikoidokkal együtt adva. 
(Addison kór kezelésében egyedül nem alkalmaz
ható). Mellékvesekéreg-elégtelenség következté
ben fellépő shock. Rheumás és kollagén
betegségek. Allergiás reakciók, anaphylaxiás ro
ham, súlyos asthma bronchiale. Colitis ulcerosa, 
agyi oedema, szervtransplantatio. Daganatos meg-
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betegedésekben (leukaemia, lymphoma, mye!oma) 
cytostaticus gyógyszerekkel együtt adagolva, 
antiemeticumként is. Bőrbetegségek. Akut és króni
kus gyulladásos és allergiás szemészeti kórképek. 
Glükokortikoid kezelést igénylő haematológiai, ve
se-, máj- és egyéb megbetegedések. 
e Ellenjavallat 

A gyógyszer komponensei iránti ismert túlérzé
kenység. Tuberculosis, valamint egyéb aKúf és kró
nikus bakteriális és vírusos fertőzések, szisztémás 
mycosisok. 
e Adagolás 

A:z adagot egyénileg a betegség súlyoságától 
függóen kell meghatározni. 

Tabletta: a szokásos kezdő adag 16-96 mg/ 
nap. Felnőttek szokásos fenntartó adagja napi 
4-12 mg. 

Tartós kezelésesetén az adagot lehetőleg a leg
alacsonyabb szinten kell tartani és minden második 
reggel adni. 

Depot injekció: lm. 40-120 mg {1-3 ml), szükség 
szerint 1-4 hetente. lntraarticuláris injekció eseté
ben 4--80 mg/izület, az izület méretétól és a gyulla
dás súlyosságától függően: nagy méretú izületeknél 
{térd, sarok, vállak) általában 1-2 ml, közepes mére
tú izületek esetében {könyök, csukló) 0,25-1 ,O ml és 
a kis méretú ízületeknél {ujjak, lábujjak, stb.) 
O, 1-0,25 ml. 4-30 mg (0, 1--0,75 ml) a bursába és az 
fnhüvelybe. 20-60 mg (0,5-1 ,5 ml) a bór sérülései
be. Colitis uicerosában beöntésben 40-120 mg 
(1-3 ml) hetente 3-7 alkalomma! adható. Rectalis 
bevitel esetén az adagot 1 DO ml fiziológiás sóoldat
tal lehet hígítani. Ezzel elő !ehet segíteni a ható
anyag könnyebb eljutását a sigmoideumba és a co
lon descendensbe. 

Az im. injekciót nem szabad túlságosan felülete
sen vagy sc. adni. 

Injekció: lv. vagy im. injekció vagy iv. infúzió ese
tében aszokásos adag 100-500 mg. Shock kezelé
sére, illetve transplantátum kilökődésének megaka
dályozására 30 mg/ttkg meghatározott ideig. Na
gyobb adagot minimum 10 perc alatt iv. infúzió for
májában kell a szervezetbe juttatni. Cytostaticus 
gyógyszerek által kiváltott émelygés és hányás 
megszüntetésére 250 mg 20 perccel a cytostaticum 
beadása előtt és 250 mg 6 órával a gyógyszer bevi
tele után. Az adag minden hat órában ismételhető. 
Gyermekek kezelése esetén az adagot csökkenteni 
kell, de napi 25 mg adása mindenképpen szüksé
ges. 

Oldatok elkészítése. Injekció: a porampulla tar
talmát oldani kellamellékelt oldószerben. Az így ka
pott oldat koncentrációja 62,5 mg metilpredni
zolon/ml. 

Infúzió: a fenti módon a porampulla tartalmát ol
dani kell, majd 100-1000 ml {minimum 100 ml) 5%
os glukóz oldathoz vagy izotóniás nátriumklorid ol
dathoz adandó. 



o Mellékhatás 
A folyadék és elektrolitháztartás zavarai: nátrium 

és folyadék visszatartás, erre érzékeny betegekben 
keringési elégtelenség, magasvérnyomás, kálium
vesztés, hypokalaemiás alkalosis. 

Izom~ és csontrendszer: szteroid myopathia, 
izomgyengeség, osteoporosis, pathologiás törések, 
a csigatyák kompressziós törése, aszeptikus csont
necrosis. 

Gyomor-bélrendszer: peptikus fekély esetleges 
perforatioval, vérzéssel, gyomorvérzés, pancreati
tis, oesophagitis és bélperforatio. 

Bőr: elhúzódó sebgyógyulás, petechiák és 
ecchimosisok, vékony, sérülékcny bőr. 

Anyagcsere: fehérje katabolizmus következté
ben negatív nitrogén egyensúly. 

Idegrendszer. fokozott koponyaüri nyomás, 
pseudotumor cerebri, psychés zavarok, görcsroha
mok 

Belső elválasztású mirigyek: menstruatios zava
rok, Cushingoid állapot, az agyalapi mirigy-mellék
vese rendszer szuppressziója, csökkent szénhidrát 
tolerancia, tatens diabetes manifesztálódása, cukor
betegek fokozott inzulin, ill. orális antidiabeticum 
szükséglete, a növekedés gátlása gyermekekben. 

Szem: posterior subcapsularis cataracte, foko
zott szemnyomás, exophthalmus. 

Immunrendszer: a fertőzések elfedése, latens 
fertőzések fellángolása, opportunista fertőzések, al
lergiás reakciók, beleértve az anaphylaxiát is, a bór
próbák szuppressziója. 

Parenterálls kortikoszteroid kezelés okozhat 
anaphylaxiát keringésösszeomlással vagy anélkül, 
szívmegállást, bronchus spasmust, ritmuszavaro
kat, hypo- vagy hypertoniát. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A metilprednizolon nem bizonyult hatékonynak a 
szeptikus shockban (bizonyos nagy rizikójú beteg
csoportban a martalitás magasabb lehet pl. ha a 
kreatinin meghaladja a 2 mg%-ot. másodiagos fer
tőzések fellépte esetén.). 

Tartós kortikoszteroid kezelésben szakatlan 
stressz esetén, a stresszhelyzetet megelózóen, alat
ta és azt követően, emelt adagú gyorshatású kor
tikeszteraid adása javallt. 

A kortikoszteroidok elfedhetik a fertőzések tüne
teit, a kezelés alatt új fertőzések jelentkezhetnek, 
csökkenhet a szervezet védekezőképessége és a 
szervezet elveszti a fertőzések lokaiizációjának ké
pességét. 

Kortikoszteroid kezelés alatt nem szabad vari
cella ellen immunizálni. Különösen nagy adagok 
esetén más oltóanyagat sem szab8.d alkalmazni 
idegrendszeri szövődmények veSzélye és a kívánt 
immunválasz elmaradása miatt 

Alkalmazása tuberculosisban a fulmináns és a 
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miliaris esetekre korlátozódik, a kortikoszteroidokat 
ilyenkor a megfelelő gátlószerekkel együtt kell adni. 
Latens tuberculosisban, iti. tuberculin pozitiv eset
ben a beteg szigorú követése szükséges a beteg
ség fellángolásának veszélye miatt. Tartós kezelés 
esetén a betegeket kemoprofilaxisban kell részesí
teni. 

Ritkán anaphylaxia (p!. hörgőgörcs) jelentkezhet 
a kortikoszteroidok alkalmazása során. Ezért körűl
tekintéssel kell eljárni a kezelést megelőzően, külö
nösen ha a beteg kórelőzményében gyógyszertúlér
zékenység szerepel. 

Nagyadagú metilprednisolon-náÍrium-succinát 
gyors intravénás adása (0,5 mg/ttkg feletti dózis, 
10 percnél rövidebb időtartam) kapcsán fellépő rit
muszavart, keringésösszeomlási és szívmegállást, 
nagydózisú kezelés alatt, ilL azt követően az adago
lás időtartamától független bradycardiát észleltek. A 
szem Herpes simplex virus fertózése esetén csak 
óvatosan adható, a cornea perforatiojának veszélye 
miatt. 

Kortikoszteroidok alkalmazásakor psychés za
varok, euforia, alvászavar, hangulatingadozás, sze
mélyiségzavarok és súlyoS -depressio jelentkezhet 
és ez kifejezett psychetikus állapothoz vezethet. 
Előzetes érzelmi labilitás, ill. psychosisra való haj
lam fokozódhat kortikoszteroid adására. 

Nemspecifikus colitis uicerosában óvatos ada
golás szükséges, perforatio veszélye, tályogképző
dés és más pyogen fertőzések veszélye miatt. 
livatcs adagolás szJkséges diverticu!itisben, friss 
bélanastomosisok esetében, aktív és latens fekély
betegségben, veseelégteienségben, hypertoniá
ban, osteoporosisban, myasthenia gravisban. 

Mivel a kortikoszteroid kezelés szövódményei az 
adagtól és a kezelés időtartamától függenek, azok 
megválasztásánál mindig egyénileg kell mérlegelni 
a lehetséges szövódmények veszélyét és a kezelés 
hasznát. Mérlegelendő a folyamatos napi vagy az 
intermittáló adagolás előnye. 

Nem bizonyított a kortikoszteroidok carcinogen, 
mutagen volta, vagy a fertilitásra való hatása. 
Állatkísérletben nagyadagú kortikoszteroid magzati 
fejlődési rendellenességekhez vezetett. Hasonló 
vizsgálatokat emberben nem végeztek. Fogamzó
képes korban, terhesség és szoptatás idején a ha
szon/kockázat arány alaposan mérlegelendő. A kor
tikoszteroidok átjutnak a placentán. A terhesség 
idején korlikoszteroiddal kezelt anyák gyermekeit 
gondosan kell követni mellékveseelégtelenség jele
it illetően. Nem ismert a kortikoszteroidok bármilyen 
hatása a szülésre. Az anyatejjel kiválasztódnak. 

Túladagolás Tünetei nincsenek, a metilpred
nisolon dializálható. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
A szuszpcnziós depot injekciót használat előtt 

fel kell rázni, fénytól és fagytól védeni kell. A poram
pulla tartalmát közvetlenül a felhasználás előtt kell 

oldani a mellékett oldószerben, de ha szükséges, 
hűtőszekrényben (2-8 °C) legfeljebb 24 órán át tart
ható. Ha az oldat további 5%-os glukóz- vagy izotó
niás nálnumklorid odattallesz higítva, 12 órán belül 
fel kell használni. 
o MegjeQyzés: ++v· V Sz (1 g injekció, depot 
injekció) · 
• Törzskönyvi szám: K- 1153 (4 mg tabletta); K 
-1879 (16 mg tabletta); K-1880 (125 mg injekció); 
K- 1155 (250 mg injekció); K- 1881 (1 g injekció); 
K -1154 (depot injekció) 

MEVACOR 20 mg tabletta 
(28x; 30x) 

MEVACOR 40 mg tabletta 
(28x; 98x) 

MSD ATC kód: B04Á 802 

Hatóanyaga, a lovastatin, az endogé; 1 koleszte
rin-szintézist hatékonyan gátló hídroxisav inaktív lak
ton formája, koleszterin-csökkentő szer. 

A gyomor-bél traktusból történő felszívódás 
után a lovastatln könnyen hidrolizálódik hidrox
isavvá, amely kompetitív módon gátolja a 3-hidroxi-
3-metil-glutaril-koenzimA-(HMG-CoA)-reduktázt. Ez 
az enzim a koleszterin bioszintézisét korai fázisban 
katalizál ja és meghatározza annak mértékét Ennek 
eredményeként klinikai vizsgálatok során a 
Mevacor csökkentette a szérum összkoleszterin az 
LDL-koleszterin és a VlDL-koleszterin szintjét. 'To
vábbá mérsékelten emelte a szérum HOL-kolesz
terin,és mérsékelten csökkentette a szérum 
triglicerid szintjét 

A lovaslatin aktív formája specifikus gátlója a 
HMG-CoA-reduktáznak, annak az enzimnek, ami a 
HMG-CoA mevalonsavvá történő átalakulását kata
lizálja. Mivel a HMG-CoA-mevalonsav átalakulás a 
koleszterin bioszintézis korai lépése, nem várható, 
hogy a Mevacor kezelés potenciálisan toxikus szte
roidok felhalmozódását eredményezi. A HMG-CoA 
emellett könnyen visszaalakul acetil-CoA-vá ami a 
szervezetben végbemenő számos biokémia'i folya
mat résztvevője. 

A lovaslatin állatkísérletekben per os adagolás! 
követően nagy mértékben szelektíven kötődött a 
májhoz (célszerv), amelyben lényegesen maga
sabb koncentrációt ért el, mint más szövetekben. A 
lovaslatin esetében, hatásának elsődleges helyén, 
a májban, kifejezett ..first pass" effektus figyelhető 
meg, melyet követően az epébe választódik ki. 

A Mcvacor hatását olyan primaer hypercholes
terinaemiás betegeken vizsgálták, akiknél a diéta 
önmagában nem volt eredményes. A lovastatin igen 
hatékonyan csökkentette az összkoleszterin és az 
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LDL-koleszterin szintet familiáris heterozigóta 
hypercholesterinaemiában és nem-famíliáris hyper
cholesterinaemiában, valamint kevert hyperlipi
daemiában, ahol elsősorban a koleszterin szint volt 
magas. Két hetes kezelést követően már jelentás 
hatás volt megfigyelhetó. A terápiás válasz maximu
ma 4-6 héten belül alakult ki, s ez folyamatosan 
fennmaradt a kezelés során. A lovaslatin kezelés el
hagyását követően az összkoleszterin-szint·a keze
lést megelözó szintre tér vissza. 

A Mevacor hatékonynak bizonyult a szövőd
ménymentes, megfeleióen beállított inzulin-depen
dens (l. típus) és nem-inzulin-dependens (ll. típus) 
diabeteshez társult primaer hypercholesteri
naemiában is. A szérum-lipidek csökkenésének 
mértéke hasonló volt a nem diabeteses betegeké
hez. A vércukorszintet nem befolyásolta előnytele
nül. 

Klinikai vizsgálatok során a lovaslatin önmagá
ban vagy colestipollal kombinálva lassította a coro
nariák atherosclerosisának progresszióját. 
e Hatóanyag 

20 mg ill. 40 mg lovastalinum tablettánként. 
• Javallat 

Primaer hypercholesterinaemiában az emelke
dett összkoleszterin és az LDL-koleszterin szint 
csökkentése céljából, akkor, ha diéta és más nem
gyógyszeres beavatkozások hatása önmagában 
elégtelen. A lovastatin csökkenti az összkoleszterin 
és a LDL-koleszterin szintet és emeli a HDL-kolesz
terin szintet, ezáltal csökkenti az összkolesz
tcrin/HDL-koleszterin és az LOUHDL-koleszterin 
arányt. 

Kombinált hypercholesterinaemiában és hype r
triglyceridaemiában akkor, ha a fő problémái a 
hypercholesterinaemia jelenti. 

A coronaria atherosclerosis progressziójának a 
lassítására hypercholesterinaemiás ischaemiás 
szívbetegekben. 
e Ellenjavallat 

Túlérzékenység a gyógyszer bármely kompo
nensével szemben. 

Aktív májbetegség vagy ismeretlen eredetű tar
tós szérum-transzamináz emelkedés. 

Terhesség és szoptatás (lásd még Figyelmezte
tés). 

Gyermekkor (megfelelő klinikai tapasztalatok hi
ányában). 
e Adagolás 

A_ Mevacor kezelést megelőzően a beteget ál" 
landó koleszterinszintcsökkentő diétán kell tartani 
és ezt a dietát a kezelés során is folytatni kell. 

A szokásos kezdő adag 20 mg/nap, amit egy 
dózisban, este kell alkalmazni. A naponta egyszeri, 
az esti étkezéssei bevett adag hatásosabbnak bizo
nyult, mint az azonos dózis reggeli bevétele, felte
hetően azért, mert a koleszterin íőkónt éjszaka szin
tetizálódik. Amennyiben szűkséges az adagolás 
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módosítása, az minimálisan 4 hetes időközökkel tör
ténhet A maximálisan adható napi dózis 80 mg, 
amit naponta egyszer vagy kétszer kell adni. A na
ponta kétszeri adagolás némileg hatékonyabb, mint 
a napi egyszeri. 

Ha az LDL-koleszterin szint 1.94 mmol/1 {75 
mg/dl), illetve az Osszkoleszterin szint 3.6 mmol/1 
(140 mg/dl) alá csökken, a Mevacor dózisát csök
kenteni kell. 

A coronariasclerosisban szenvedő hypercholes
terinaemiás betegek esetében, napi 20-80 mg 
lovastatint alkalmaztak önmagában vagy kombiná
cióban epesav megkötő szerakkel (pl. colestipollal), 
két részre osztva a reggeli és az esti étkezéshez. 

lmmunszuppresszív szer és HMG-CoA-reduk
táz-gátló együttes adása esetén a maximális java
solt adag napi 20 mg (lásd Figyelmeztetés). 

Mérsékett veseelégtelenség esetén nincs szük
ség a szer adagjának módosítására {mivel a lovas
latin nem választódik ki jelentás mennyiségben a 
vesén keresztül). 

Súlyos veseelégtelenségben szenvedő betegek
nek (kreatinin clearance < 30ml/perc) a 20 mg/nap 
feletti adagok adását márlegelni kell, és a mellékha
tások miatt gyakori ellenőrzés szükséges (lásd Fi
gyelmeztetés/lzomhatások). 
e Mellékhatás 

Amellékhatások többsége enyhe és átmeneti. 
1 %-nál gyakrabban fordultak elő: flatulentia, 

hasmenés, székrekedés, émelygés, dyspepsia, 
szédülés, homályos látás. fejfájás, izomgörcs, myal
gia, bórkiütés és hasi fájdalom. 

0.5-1 %-ban jelentkeztek: fáradtság, pruritus, 
szájszárazság, álmatlanság, alvászavar és ízérzés 
zavara. 

Myopathia és rhabdomyolysis ritkán fordult elő. 
A gyógyszer forgalomba kerülése óta az alábbi 

mellékhatásokról számoltak be: hepatitis, cholesta
tikus sárgaság, hányás, anorexia, paraesthesia, és 
psychés zavarok, ideértve a nyugtalanságot is, va
lamint alopecia. Toxikus epidermolysis, erythema 
multiforme, ezen belül Stevens-Johnson syndroma. 
-Egy ritka, allergiás eredetű tünetegyüttes is előfor
dult, melyben az alábbiak közül egy, vagy több is je
len lehet: anaphylaxia, angiooedema, lupus-szerű 
tünetek, polymyalgia rheumatica, vasculltis, throm
bocytopenia, leukopenia, eosinophilia, haemo
lytikus anaemia, ANA (anti-nukleáris-antitest)-poziti
vitás, gyorsult süllyedés, arthritis, arthralgia, 
urticaria, asthaenia, fényérzékenység, láz, kipirulás, 
hidegrázás, dyspnoe és rossz közérzet 

Az alábbi mellékhatások Mevacor-terápiával va
ló okozati összefüggése nem bizonyított: pancreati
tis, stomatitis, depressio, hajhullás, oedema és peri
fériás neuropathia. 

Laboratóriumi eltérések: ritkán jelentás és tartós 
szérum-transzamináz emelkedés (lásd Figyelmezte
tés). Egyéb májfunkciós eltérések: az alkalikus-fos-

zfatáz és a szérum-bilirubin szint emelkedése, ill. ál
talában enyhe és átmeneti volt a szérum-kreatin
foszfokináz (CPK)-szint emelkedése {a nem szfv
izom eredetű frakcióé). (lásd Figyelmeztetést is). 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

- fmmunszuppresszív szerek, gemfibrozif, niacin 
(nikotinsav), eritromtein (lásd Figyelmeztetés/Izom
hatások). 

Kumarin származékok: Egyes betegek esetében 
a lovastalio és kumarln-anticoaguláns együttes al
kalmazása a prothrombin idő megnyútását okozhat
ja. Ha a beteg anticoagulánst szed, a prothrombin 
időt meg kell határozni a lovastatin keZelést megelő
zően, valamint ezt követően olyan időközönként, 

amely a kumarin-anticoaguláns kezelésnél általá
ban javasolt. 

Feltehetőleg nem befolyásolja a mikroszomálls 
{cytochrom P-450) májenzimrendszer útján metabo
lizálódó gyógyszerek {pl. antipirin) farmako
kinetikáját. 

Hypercholesterinaemiás betegeken a lovaslatin 
és dígoxin együttes alkalmazása nem volt hatással 
a digoxin plazmakoncentrációjára. 

Klinikai vizsgálatokban· a Mevacor-t együttesen 
adagolták ACE-gátlókkal, 13-blockolókkal, kalcium
csatorna-blokkoló szerekkel, vizelethajtókkal, nem
szteraid gyulladásgátló szerekkel, valamint hypo
glykaemiás gyógyszerekkel (klorpropamid, glipizid, 
gliburid, inzulin). Klinikailag szignifikáns nemkívána
tos kölcsönhatást nem találtak. 
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e Figyelmeztetés 
Lovastatin hatása a máj múködésére 
A klinikai vizsgálatok során néhány Mevacor-ral 

kezelt betegben, rendszerint 3-12 hónappal a keze
lés megkezdését követően, a szérum-transzaminá
zok jelentás (a normál érték több mint háromszoro
sáig terjedő) emelkedése fordult elő, icterus. vagy 
más klinikai tünetek nélkül. Túlérzékenység nem volt 
bizonyítható. A gyógyszer adásának felfüggeszté
sét, vagy elhagyását követően ezekben a betegek
ben a transzaminázok szintje általában lassan a ke
zelés előtti értékre csökkent. 

A lovaslatin egy széleskörű, 48 hetes vizsgálata 
során a szérum-transzaminázok jelentős emelkedé
sének (a normál érték háromszorasát meghaladó) 
incidenciája az alábbi volt: 0,1% placebo adása
kor, 0.1% napi 20 mg, 0,9% napi 40 mg, és 1,5% na
pi 80 mg lovastatin adásakor. 

A transzaminázok vizsgálata javasolt a kezelés 
megkezdése elótt és idöszakosan azt követően is, 
különösen olyan betegek esetén, akiknek a májfunk
ciós értékei eltérnek a normálistól és/vagy jelentős 
mennyiségű alkoholt fogyasztanak. 

Amennyiben a szérum-transzaminázok szintje a 
normális felső határának több, mint háromszorosára 
emelkedik, a lovastatin kezelés folytatásának kocká
zatát és a várható előnyöket gondosan mérlegelni 
kell. Ilyen esetben a vizsgálatokat azonnal meg kell 

ismételni, és ha az emelkedés tartós, vagy prog
resszív, a kezelést abba kell hagyni. 

Mint más lipid-szintet csökkentőszerek alkalma
zása esetén, mérsékelt {kevesebb, mint a normál ér
ték háromszorosa) szérum-transzamináz emelke
dést Mevacor kezelés kapcsán is leírtak. Ez a válto
zás a transzáminézok szintjében a lovaslatin keze-
lés bevezetését követően hamarosan jelentkezett, 
általában átmeneti jellegű volt, nem járt együtt sem
milyen tünettel, s nem-tette szükségessé a kezelés 
felfüggesztését. 

A gyógyszer csak óvatosan adható olyan bete
geknek, akiknek korábban májbetegségük volt. Ak
tív májbetegségben a lovaslatin alkalmazása ellen
javallt (lásd Ellenjavallat). 

Izomhatások 
A CPK (a vázizomzatból származó kreatin-fosz

fokináz)-szint enyhe, átmeneti emelkedése gyakran 
megfigyelheló lovaslatin kezelésben részesülő be
tegekben, de ennek rendszerint nincs klinikai jelen
tősége. 

Bár HMG-CoA-reduktáz-gátló kezelés során 
myopathia ritkán (0,1 %) fordul eló, myopathiára kell 
gondolni, ha a beteg diffúz izomfájdalmakról, az iz
mok nyomásérzékenységéról panaszkodik és/vagy 
akiknek a CPK-szintjében jelentás (a normális felsó 
határának tízszeresél elérő) emelkedés tapasztal
ható. 

A Mevacor kezelést abba kell hagyni jelentős 
CPK-szint emelkedés esetén, ill. akkor ha 
myopathia alakul ki, vagy ennek gyanúja (kezelés 
közben jelentkező izomfájdalom, az izmok nyomás
érzékenysége vagy gyengesége) merül fel, továbbá 
olyan betegek esetében, -akiknél bizonyos riziko fak
torok elősegíthetik a rhabdomyolysist követő secun
daer veseelégtelenség kialakulását (ideértve a sú
lyos akut fertőzést, hypotoniát, nagyobb sebészi be
avatkozást, traumás elváltozást, súlyos metabolikus, 
endokrin vagy elektrolit zavart, valamint a kezeletlen 
görcsrohamokat). 

A beteget fel kell világosítani, hogy azonnal for
duljon orvoshoz váratlan izomfájdalom, izomérzé
kenység vagy gyengeség esetén, különösen, ha ezt 
rossz közérzet vagy láz kiséri. 

A legtöbb beteg, akinél myopathia alakult ki, a 
lovastalinon kívül immunszuppresszív kezelésben is 
részesült. mely ciklosporint is tartalmazott, vagy 
egyidejűleg gemfibrozilt, ill. igen nagy (lipidc
sökkentó) dózisú niacint (nikotinsav) kapott. A bete
gek egy részének, általában hosszabb ideje fennál
ló diabetes miatt már korábban is veseelégtelensé
ge volt. 

Rhabdomyolisisról veseelégtelenséggel, vagy 
anélkül akkor számoltak be, amikor súlyos állapotú 
betegeknek eritremicini és lovastatint egyidejűleg 
adtak. lmmunszuppresszív (beleértve a ciklosporint 
is) kezelésben részesülő betegek 30%-ában alakult 
ki myopathia a lovastatin terápia megkezdése után 
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egy éven belül. Ugyanez az érték gemfibrozil eseté
ben 5%, és niacin esetében 2% volt. Nem ismere
tes, hogy ugyanilyen jelenség kialakul-e lovaslatin 
és más fibrátok együttes adásakor. A fentiek alapján 
a lovaslatin és immunszuppresszív szerek, vagy 
fibrátok, ill. lipidcsökkentő dózisú niacin egyidejű al
kalmazásakor gondosan mérlegelendó a kezelés 
kockázata és a várható előny. A myopathia előfordu
lása olyan betegekben, akik ilyen komb!r\'á.lt keze
lést nem kaptak egyidejűleg, kb. o, 1% volt. 

A .lovastatin aktív metabolitjainak megemelke
dett plazmaszintje és a myopathia közötti nyilvánva
ló összefüggés miatt az immunszuppresszív szere
ket szedő betegek esetében a lovaslatin napi dózi
sa nem haladhatja meg a 20 mg-ot. A lovaslatin al
kalmazásának kockázata és várható előnye, még 
ebben a dózistartományban is mérlegelendó. 

Szemészett vizsgálatok 
Hosszútávú klinikai vizsgálatok adatai nem mu

tatták, hogy a lovaslatin az emberi szemlenesére 
káros hatású lenne. 

Alkalmazás terhesség alatt 
A Mevacor terhesség alatt ellen javallt, mivel más 

HMG-CoA-reduktáz-gátlókhoz hasonlóan magzati 
károsodást okozhat. 

Mevacor-t csak abban az esetben szabad 
fogamzóképes korban lévő nőknek adni, ha a fo
gamzás valószínűsége csekély. Ha a beteg lovas
latin szedése alatt válik terhessé, a kezelést azonnal 
fel kell függeszteni, és a beteget tájékoztatni kell a 
magzatot érhető károsodásróL 

Szoptatás ideje alatt nem adható, mivel nem is
meretes, hogy kiválasztádik-e az anyatejbe. 

Gyermekgyógyászati alkalmazás 
A gyógyszer hatásossága és biztonságos alkal

mazhatósága gyermekekben még nincs megálla
pítva. 

Idős betegek eselén nincs szükség az adag mó
dosítására. 

A ritka homozygota familiáris hypercholesteri
naemiában szenvedó betegekben a Mevacor ke
vésbé hatásos (feltehetően azért, mert ezeknek a 
betegeknek nincsenek múködó LDL-receptoraik) és 
nagyobb valószínűséggel emeli meg a szérumtran
szaminázok szintjét. 

A Mevacor csak mérsékelt triglicerid-csökkentő 
hatással rendelkezik, és nem javasolt olyan kórké
pekben, amelyekben a hypertriglyceridaemia jelen
ti a fő problémái {pl: 1., IV. és V. típusú hyperlipid
aemia). 

Túladagolás: Öt egészséges önként jelentkezó 
kapott max. 200 mg lovastatint egy adagban klínikai 
mellékhatások nélkül. Néhány esetben véletlen túl
adagolásról számoltak be; (a maximális bevett adag 
5--6 g volt), egyik betegnél sem volt specifikus tünet 
és mindegyik beteg maradványtünetek nékül rend
bejött. 

Túladagolás esetén nincs specifikus antidotu-



ma. Az általános kezelési irányelvek mérvadóak, a 
májfunkció ellenőrzése szükséges. 

A lovastetin és metabolitjainak dializálhatósága 
emberben jelenleg nem ismert. 

Eltartás: fénytól védve, 30°C alatti hómérsékle~ 
ten. 
e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1467 (20 mg tabletta) 

K- 1512 (40 mg tabletta) 

MEXALEN 500 mg tabletta 
(1 ox; 20x; 50x) 

MEXALEN 125 mg végbélkúp 
csecsemőknek (Sli:) 

MEXALEN 250 mgvégl:lélkúp 
kisgyermekeknek (6 x) 

MEXALEN 500 lllg végbélkúp 
iskolás gyermekeknek(Sx) 

MEXALEN 1000 mg végbélkúp 
felnőtteknek (Sx) 

MERCKLE .. 

. 

. 

Hatóanyaga, a paracetamol a prosztaglandin 
szintézis gátlása útján, főleg a központi idegrend
szerben fejt ki analgetikus és antipyretikus hatást. 
Periferiás hatása és ezáltal antiphlogistikus hatása 
is mérsékeltebb. 

Oralis alkalmazás után gyorsan és teljesen 
felszívódik. A maximális plazmakoncentráció 
30-120 perc alatt alakul ki, felezési ideje az életkor
tól függően 1-4 óra. A paracetamol a májban 
metabolizálódik, és glukuronidként, illetve gyerme
kekben és fiatalokban szulfátként választódik ki 
a vizeletteL Rectális alkalmazást követően 68-88% 
szívódik fel és a maximális plazmakoncentráció 
3-4 óra múlva alakul ki. A paracetamollal történő 
túladagolás, vagy hosszantartó bevitel esetén a to
xicitásért egy intermedier N-hidroxil-származék a 
felelős. 

e Hatóanyag 
500 mg paracetamolum tablettánként. 
125 mg, lll. 250 mg, ill. 500 mg, ill. 1000 mg 

paracetamolum végbélkúponként 
a Javallat 

Láz, valamint enyhe és középsúlyos fájdalom 
csillapítása. Így pl. fejfájás, fogfájás, izomfájdalmak, 
rheumatikus fájdalmak, menstruációs panaszok. 
Láz és fájdalmak megfázásos megbetegedésekben 
és grippés fertőzésekben. 

3 hónapos kor alatt alkalmazása nem javasolt. 
e Ellenjavallat 

Paracetamollal szembeni túlérzékenység. Kife
jezett máj- és vesefunkció-zavarok. Glukóz-6-foszfát 

dehidrogenáz genetikai eredetű hiánya (tünet: 
haemolytikus anaemia). Túlzott illetve krónikus al
koholfogyasztás. 

3 hónapos kor alatt. 
& Adagolás 

- 500 mg-os tabletta 
Felnőttek és felnőtt ifjak (> 50 ttkg) szokásos 

egyszeri adagja 500 mg, legfeljebb 1000 mg (1, 
vagy legfeljebb 2 db 500 mg-os tabletta). A pana
szok intenzítása szerint az egyszeri adag 24 órán 
belül 1-2-szer, legfeljebb 3-szar ismételhető. A 
gyógyszer adása 4 órán belül nem ismételhető. 

A tablettát kevés folyadékkal kell bevenni. 
- 125mg-os végbélkúp csecsemőknek 
3 hó--1 éves korig: 60-:-125 mg (Y2-1 kúp a 125 

mg-os végbélkúpból) 2-3-szor, legfeljebb 4 -szer 
naponta, de 1 éves korban is legfeljebb napi 4 kúp 
(500 mg) összmennyiségig, legfeljebb 3 napon át. A 
gyógyszer adása 4 órán belül nem ismételhető. 

- 250 mg-os végbélkúp kisgyermekeknek 
1-6 éves korig: 125-250 mg (%-1 kúp a 250 

mg-os végbélkúpból) 2-3-szor, legfeljebb 4 -szer 
egy napon belül, de 6 éves korban is legfeljebb na
pi 4 kúp (1 OOO mg) összmer.myiségig, legfeljebb 5 
napon át. 

A gyógyszer adása 4 órán belül nem ismételhető. 
-500 mg-os végbélkúp iskolás gyermekeknek 
7-14 éves korig: 500 mg ( 1 kúp az 500 mg-os 

végbélkúpból) 1-2-szer, legfeljebb 3-szor egy na
pon belül, de 14 éves korban is legfeljebb napi 4 
kúp (2000 mg) ősszmennyiségig, legfeljebb 5 na
pon át. 

A gyógyszer adása 4 órán belül nem ismételhető. 
- 1000 mg-os végbélkúp telnőtteknek és felnőtt 

ifjaknak(> 50 ttkg): 

838 

1000 mg (1 kúp az 1000 mg-os végbélkúpból) 
1-2-szer naponta. 

A kúpokat a végbélnyíláson keresztül kell beve
zetni. A csúszóképesség javítására a végbélkúpot 
kézben kell melegíteni, vagy egészen rövid ideig 
forró vizbe mártani. 

A paracetamol testtömeg szerinti egyszeri 
adagja általában 10 mg/ttkg. Vannak, akik 10-15 
mg/ttkg-ot ajánlanak. Mások napi összedagként 
javasolnak 30-40 mg/ttkg-ot, napi 4-6 részre el
osztva. 

Az egyszeri adag 4 óránként ismételhető, a napi 
összmennyiség felső határaként az adagolás rész
letezésében közölt értéken belül. 
e Mellékhatás 

A javasolt adagolás mellett ritkán fordulnak elő. 
Ritkán: allergiás bőrreakciók, erythemás, urticariás, 
hőmérsékletemelkedéssel ("drug fever") és nyálka
hártyaduzzadással kísérve. 

Nagyon ritkán a csontvelőt érintő allergiás reak
ciók: pancytopenia, leukocytopenia, thrombocy
topenia. 

Tartós és/vagy nagy adagú {naponta több, mint 

2 g) alkalmazása a vesefunkció zavaraihoz és máj
károsodáshoz vezethet. 

Igen nagy adagokban letális májkárosodást (ir
reverzibilis májszövet-necrosist) okozhat. Ennek ko
rai tünetei:. étvágytalanság, hányinger, hányás, izza
dás, általáno.s gyengeség, rossz közérzet 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

óvatosan adh"ató: 
- májenzim indukáló gyógyszerekkel pl. barbi

turátok, antiepilepticumok, rifampicin {toxikus 
metabolitok fokozott képződése); 

- kloramfenikollal (annak eliminációs félidejét öt
szörösre növelheti); 

- szalicilamiddal {a paracetamol eliminációs fél
ideje növekszik, fokozza a kumulációt és ezáltal a 
májkárosító rnetabolitok képzódését); 

- anticoagulánsokkal {tartós alkalmazásakor az 
orális antikoagulánsok hatását !okozhatja. 
Intermittáló adagolásban ez a hatás jelentéktelen); 

- metoclopramiddal (fokozza a paracetamol re
szorpcióját); 

- inzulinnal (nagy adagban a paracetamol csök
kentheti a vércukorcsökkentő hatást). 

Egyidejű alkoholfogyasztás erősíti a paraceta
mol hepatotoxicitását. 
• Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

Vese- és májkárosodás esetén adagolása orvo
si megfontolást igényel. 

Anennyiben a glomerulus filtratum kevesebb, 
mint 10 ml/perc, úgy a gyógyszer két bevétele kö
zött nem 4 órának, hanem 8 órának kell eltelnie. 

Befolyásolhatja a laboratóriumi tesztek eredmé
nyét (a szérum húgysav-, a vér heparin-, teofillin-, 
cukor-, a vizelet aminosav értékeit). 

Tartós és/vagy túl magas adagok alkalmazása 
esetén máj- és vesekárosító hatás, továbbá vérkép
elváltozások jelentkezhetnek. A hepatotoxikus hatás 
klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalmazás után 
48-72 órával jelentkeznek. Túladagolás gyanúja 
esetén hánytatás és tüneti kezelés javasolt, vala
mint antidaturnként az első 10 órán belül N-acetil
cisztein adása szükséges (oralisan: kezdő adag 
140 mg/ttkg. 8 óra után a fenntartó adag 70 mg/ttkg 
4 óránként). 

Terheseknek (különösen az L trimesterben) és 
szoptatós anyáknak történő adása egyedi orvosi 
megfontolást igényeL Rendelése szigorú indikáció 
alapján történjen, az adagot lehetőleg alacsonyan 
kell tartani és egyszeri adagra célszerű korlátozni. 

Egyidejű alkoholfogyasztás a májkárosodás ve
szélyét növeli. 

Eltartás: fénytől, nedvességtól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: K- 2034 (500 mg tabletta); 
K- 2035 (125 mg kúp); K- 2036 (250 mg kúp); K-
2037 (500 mg kúp); K- 2038 (1000 mg kúp) 

839 

A gyorsan felszívódó, a cerebrelis prosz
taglandin szintézis gátlása révén fájdalomcsillapító 
és az endogen pirogéneknek a hypothalamikus 
hőszabályozó központra kifejtett hatásárfaR ·gátlása 
révén lázcsillapító hatású paracetamol kombináció
ja C-vitaminnal. A C-vitamin az infekciókkal szembe
ni ellenállóképességet fokozza, és javítja a parace
tamol-tolerálhatóságát 

A paracetamol gyorsan és teljesen, a C-vitamin 
mintegy 90%-a ugyancsak jól felszívódik a vékony
bélbőL A pezsgőtabletta előállításához alkalmazott 
technológiai eljárás a készítményt alkalmassá teszi 
érzékeny gyomrú betegek részére is. 
e Hatóanyag 

500 mg paracetamolum, 200 mg acidum escor
bicum pezsgótablettánként. 
a Javallat 

Láz és fájdalmak megfázásos megbetegedé
sekben és grippés fertőzésekben. Rheumatikus fáj
dalmak, myalgia, neuralgia. 
• Ellenjavallat 

Paracetamollal szembeni túlérzékenység. Kife
jezett máj- és vesefunkciózavarok, glukóz-6-foszfát
dehidrogenáz genetikai eredetű hiánya (tünet 
haemolytikus anaemia). Túlzott vagy krónikus alko
holfogyasztás. 

Terhesség és szoptatás: Bár teratagen hatására 
nincsenek utalások, terhességben - külőnösen an
nak l. trimesterében - alkalmazása szigorú egyedi 
orvosi megfontolást igényel. Az adagolás! lehetőleg 
alacsony szinten és egyszeri dózisrakell kor!átozni. 
Ugyanez vonatkozik a szoptatás idejére, mivel a 
paracetamol átjut az anyatejbe. 6 év alatti gyerme
keknek adása nem ajánlott. 
• Adagolás 

A pezsgőtablettát egy pohár vízben kell felolda
ni, majd meginni. 

lsko18skorú gyermekeknek (6-14 év): naponta 
1-3-szor Y2-1 pezsg{itabletta. 

Fiatalkorúaknak 50 kg testtőmeg felett és fe/nóf
teknek: naponta 1--4-szer 1 pezsgőtabletta. 

Testtőmeg szerinti egyszeri adag: 10 mg/ttkg. 
Ha szükséges, az egyszeri adag 4 óránként is

mételhető, de 24 óra alatt nem adható többször, 
mint legfeljebb összesen 4 alkalommal. 
a Mellékhatás 

A javasolt adagolás mellett ritkán fordulnak elő. 
Érzékeny egyénen hőemelkedéssei ("drug fever") 
és nyálkahártya-laesioval kísért, erythemás és 
urticariás allergiás bórreakció léphet fel. 

Nagyon ritkán a csontvelőt érintő, és pantocy
topeniával, leukocytopeniával, vagy thrombocy
topeniával kisért allergiás reakció alakulhat ki. 



Rendkívül ritka esetekben szisztémás allergiás 
reakciókat. mint asthma, szénanátha, orrnyálkahár
iya-duzzadást írtak le, ugyancsak nem zárható ki 
egy átmenetileg fellépő methaemoglobinaemia 
sem. 

Nagy adagban, főleg tartós alkalmazás soré.n 
toxikus, igen nagy adagokban letális májkárosodást 
(irreverzibilis májszövet-necrosist) okozhat. Ennek 
korai tünetei: étvágytalanság, hányinger, hányás, iz
zadás, általános gyengeség, rossz közérzet 
o Gyógyszerkölcsönhatások 

Az egyidejűleg adott májenzimindukáló gyágy
szerek (pl. barbiturát, antiepilepticumok, rifampicin) 
a toxikus metabolitok fokozott képzódését okozzák. 

A kloramfenikol eliminációs félidejét ötszörösére 
növel heti. 

A szalicitamid a paracetamol eliminációs félide
jét növeli meg, fokozza a kumulációt és ezáltal a 
májkárosító metabolitok képződését. 

A paracetamol hosszantartó alkalmazáskor az 
oralis anticoagulánsok hatását !okozhatja, intermit
táló adagolásban a hatás jelentéktelen. 

A metoklopramid fokozza a paracetamol reszor
pcióját 

Nagy adagban az inzulin vércukorcsökkentő ha
tását csökkentheti. 

Vastartalmú készítményekkel együtt adva eláse
giti a Fe"~+ reszorbeálódó képességét. 

Egyidejű _alkoholfogyasztás erősíti a paraceta
mol hepatotoxicitását. 
e Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mellett alkalmazható. 

Máj- és vesekárosodás,továbbá hyperoxaluria 
esetén adagolása egyedi orvosi megfontolást igényel. 

Az előírt adagot túllépni nem szabad. 
Amennyiben a glomerulus filtrátum kevesebb, 

mint 10 ml/perc, úgy a gyógyszer két bevétele kö
zött nem 4 órának, hanem 8 órának kell eltelnie. 

Befolyásolhatja a laboratóriumi tesztek eredmé
nyét (a szérum húgysav-, a vér heparin-, teofillin-, 
cukor-, a vizelet aminosav értékeit). 

Tartós és/vagy túl magas adagok alkalmazása 
esetén máj- és vesekárosító hatás, továbbá vérkép
elváltozások jelentkezhetnek. A hepatotoxikus hatás 
klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalmazás után 
48-72 órával jelentkeznek. 

Túladagolás esetén a túl nagy adag paraceta
mait beszedett beteg állapota az első 2-3 napon jó 
lehet, csak ezután vehető észre a májkárosodás. A 
kialakuló elvéltozást a májsejtekben az erősen reak
tív intermedier anyagcseretermékek felhalmozódá
sa okozza. Túladagolás esetén 10-12 órán belül 
adott antidoturnak védik a májat (pl. N-acetil
cisztein: Mucosolvin iv., vagy metionin po.). 

Az aszkorbinsav- mint vizoldékony vitamin - az 
ajánlott adagolás jelentős túllépésekor is gyakorlati
lag atoxikus. 

Tulajdonságai alapján a C-vitamin antioxidáns
ként a glukóz bizonyos laboratóriumi reakcióinak az 
eredményét a vizeletben vagy a szérumban befo
lyásolhatja, ezt a vonatkozó vizsgálatokban figye
lembe kell venni. Hyperoxaluriás betegeknek a 
Mexavit 500 mg pezsgőtabletta óvatosan adagolan
dó. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytől és ned
vességtől védve. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 1964 
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A mexiletin l. B típusú, lidecainhoz hasonló hatá
sú antiarrhythmicum. A bélból tökéletesen felszívó
dik és nem esik áldozatul az ún . ..first pass" effektus
nak, ezért hatását per os adva is megbízhatóan ki
fejti. A hatásos plazmaszint 1-2 p:g/ml, a toxikus és 
terápiás plazmaszint közel esik egymáshoz. Elimi
nációs fáiideje kb. 10-14 óra. 

A májban metabolizálódik. 
70----80%-ban a vesén keresztül választódik ki. 

Átjut a placenta barrieren, és bejut az anyatejbe is. 
e Hatóanyag 

250 mg mexiletinium chioratum (10 ml) ampul
lánként 200 mg mexiletinium chioratum kapszulán
ként. 
e Javallat 

Ventricularis arrhythmiák, myocardialis infarctus, 
ill. myocardialis ischaemia után vagy szívglikozidok 
és egyéb arrhythmogén gyógyszerek túladagolása 
után. 

Ventricularis extrasystolék, idiopathiás vagy 
egyéb ventricularis ritmuszavarok. 
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• Ellenjavallat 
A His-kötegtól disztálisan keletkező AV

ingerképzési és -ingerületvezetési zavarokban óva
tosan kell alkalmazni. Fokozott óvatosság szüksé
ges bradycardia, hypotonia, szívelégtelenség, vala
mint vese- és májkárosodás esetén. Parkínzencs 
betegek tremorja fokozódhat. 
e Adagolás 

A kielégitő szint gyors elérése céljából kezdeti 
telítő adag szükséges. 

Intravénás alkalmazás 
A kezdő adag 100---200-250 mg (4-8-1 O ml) las

san, 5-10 perc alatt. További egy órán belül250 mg 
(10 ml), majd újabb 2 órán belül 250 mg, mindkét 
alkalommal infúzió formájában. Erre a célra elő
nyös 500 mg (20 ml) mexiletint 500 ml izotóniás nát-

rium-klorid-oldatban alkalmazni, úgy, hogy e 
mennyiségnek a felét az első órában, a második fe
lét a következő két órában infundálják, kb. 1-2 mg 
mexiletin/perc sebességgel. (lzotóniás konvhasóol
daton kivül izotóniás glukoz-, levulóz-, bik~ubonát
és nátrium-l<;>ktát-oldat is alkalmazható). Az infúziós 
kezelést addig kell folytatni, míg a beteg állapota 
megkívánja, ill. a per os kezelés lehetövé válik. Az 
első orális adagot legalább 30 perccel az infúzió 
befejezése előtt kell alkalmazni. Ha a kezdeti par
enterális adagolás után azonnal áttérnek az orális 
terápiára, először igen lassan iv.- kb. 10 perc 
alatt-250 mg-os adagot, majd az iv adagolással 
egyidőben 400 mg-ot adagolnak orálisan. Két óra 
múlva 200mg-os orális adaggal folytatják, majd át 
lehet térnia napi 600-750 mg (3x200-250 mg) leg
feljebb 800 mg (4x200 mg) fenntartó adagra. Intra
vénás alkalmazás esetén állandó orvosi felügyelet 
és EKG-kontroll szükséges. 

Orális alkalmazás 
A megfelelő szint eléréséhez a kezdő adag 

400-600 mg, majd 6 óránként további 200 mg. 
A második kezelési naptól kezdve a napi adag 
600 mg (3x 200 mg). Ha a mexiletinterápiát apiátok 
adása előzte meg, az enterális felszívódás elhúzódó 
lehet, így az orális telítő adag 600 mg. Egyéb antiar
rhythmicumokkal végzett terápia után közvetlenúl, 
továbbá más szfvre ható gyógyszerekkel együtt is 
adagolható. 

Egyéb kezelés 
A helyi érzéstelenítők csoportjába tartozó (pl. 

lidokain) antiarrhythmicumokkal megkezdett iv. ke
zelés per os alkalmazott Mexitil kapszulákkal folytat
ható a következő adagolás szerint: 

Az arrhythmia rendeződése után, még bekötött 
infúzió mellett, 400 mg-ot kell adni orálisan. Az in
fúzió adását az előzetes adagolásban még egy 
óráig kell folytatni. További két óra alatt pl. a 
lidokain adagját felére csökkentik, majd az infúzió 
után további 200 mg-os orális Mexitilt adnak. Ezu
tán a szokásos per os adás következik 6-8 órás 
időközökben. 

e Mellékhatás 
Gastrointestinális panaszok: hányás, emésztési 

zavarok, kellemetlen ízérzés, nausea, csuklás. Rit
kán központi idegrendszeri mellékhatásokat figyel
tek meg, mint álmosság, zavartság, artikulálatlan 
beszéd, nistagmus, ataxia és tremor. 

Cardiovasculáris panaszok: hypotonia, sinus 
bradycardia, pitvarfibrillatio és palpitatio. (A brady
cardia vagy hypotonia iv adott 0,5-1 mg atropin
szulfáttal megszüntethető). 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

óvatosan adható együtt: 
- más antiarrhythmiás hatású gyógyszerekkel 

(tekintetbe kell venni a hatásfokozódást); 
- gyomor-bél-motilitást befolyásoló szerek (fel

szívódását befolyásolhatják); 
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- májfunkelót befolyásoló szerek {a mexiletin 
plazmakoncentrációt megváltoztathatják); 

- a gyógyszer lebomlást késleltető szerek (pL 
cimetidin) együttadásakor a dózis csökkentése 
szükséges, 

- enzimindukelát fokozó szerek {pl. phenobarbi
tal, phenytoin) együttadásakor a dózis emelése 
szükséges; 

- opiátok, anticholinerg-szerek-- {feTSzfVódását 
kés!eltetik); 

-helyi érzéstelenítők (kumulálodó hatás). 
e Figyelmeztetés 

Tekintettel arra, hogy az alkalmazás módjától 
függetlenül zömmel a vesén keresztül választódik 
ki, veseelégtelenségben szenvedó betegek kezelé
se állandó orvosi felügyeletet igényel, és a clear
ance-értékektől fOggően csökkentett adagolás 
szOkséges. 

Huzamos alkalmazás eselén laboratoriumi elle
nőrzés szükséges. Helyi érzéstelenftés alkalmazá
sakor figyelmet kell fordítani a lehetséges kumuláló
dó hatásra. 

Terhesség esetén a lehetséges kockázatot a te
rápiás előnyhöz viszonyítva mér!egelni kell. 

A kezelés időtartama egyénenként eltérő, a terá
piát csak akkor kell befejezni, ha hosszabb idő után 
sem lép fel arrhythmia. A terápiát nem szabad hirte
len abbahagyni, hanem gondos ellenőrzés mellett 
az adagot fokozatosan kell csökkenteni. 
• Megjegyzés: +V (kapszula)+ Fb {injekció) 
a Törzskönyvi szám: K- 1078 (kapszula) 

K- 1077 (injekció) 

iMI&c.~tprc•s()N~i"rJ~~~i.óH :;•:,, .••••... 
•• .• ,<si' 11111; s~x1.rn'> .. •'••.•··· >. · 
M1&c~L(:IcJoo,.Nf:J!lieK~i9 .•... · ...... . 
· .. (s:X:flll,;S,ox1n'l'>·•·•,••••'··•'.•'••• ;'• 
fv11ACAL.Cí(}5~i~rr~ptay(2'nJI) .. 
MIACA.L.CIC1 00 orrspray (2°itil} 

SAND()Z ·············.'····· Ai'Ckód Ad§sAÓ1 

A kalcitani n az ásvány- és csont anyagcserében 
a parathormonnal együtt a csontozat tömegének 
fenntartásáért felelős, hatását a csontra és a kalci
um l)omeostasisára fejti ki. 

Paget-kórban, malignus folyamatok okozta oste
olysisben excessív csontresorptioval járó osteo
porosisok egyes formáiban és más, fokozott 
é.sványianyag forgalommal járó folyamatokban je
lentősen csökkenti a kalcium felszabadulását a 
csontbóL 

Gátolja az osteoclastok aktivitását és valószínű
leg az osteoblastok aktlvitását is stimulálja. 



A kalcitonin gátolja az osteolysist, így csökkenti 
a kórosan magas szérum kalcium szintet. 

Ezen túlmenően a tubuláris visszaszívódás 
csökkentésével növeli a kalcium, foszfor és nátrium 
vizelettel történő kiválasztódását, a szérum kalcium
szintje azonban nem csökken a normál érték alá. · 

Csökkenti a gyomor- és pancreasnedv elválasz
tását anélkül, hogy befolyásolná a gastrointestinalis 
tractus motilitását. 

Klinikai tapasztalatok szerint a Miacalcic anal
getikus hatással is rendelkezik. 

A lazac-kalcitonin biohasznosulása im. v2gy sc. 
adás után kb. 70%, a plazmában maximális kon
centrációt 1 órán belül ér el, eliminációs felezési ide
je 70-90 perc. A lazac-kalcítonin és metabolitjai 
max. 95%-ban avesén keresztül választódnak ki, az 
alapmolekula aránya 2%-ot tesz ki. A megoszlási 
térfogat O, 15-0,31/kg, protein kötődése 30----40%. 

Az orrba fújandó oldat egyszeri 50 vagy 100 NE 
adagjának biológiai hasznosulása az ampullás ki
szeretésú intramuscularis injekciós oldatéhoz viszo
nyítva körülbelül 40% (nagyobb adagok eselén kb. 
30%), amit a biológiai aktivitás mérése bizonyít A 
maximális plazmakoncentráció az intranasa-lis al
kalmazást követően 3-4 órán belül jelentkezik. 
e Hatóanyag 

Injekció: 50 NE, ill. 100 NE calcitoninum (1 ml) 
ampullánként Orrspray: legalább 14 x 50 NE, ill. 14 
x 100 NE (2 ml) palackonként 
e Javallat 

Hypercalcaemia és hypercalcaemiás crisis 
(akár emlő-, tüdő-, vese- és más malignus tumor, 
myelomával együttjáró osteolysis, akár hyper
parathyreoidismus, immobilizáció és D-vitamin into
xikáció következménye). 

Malignus csontfolyamat okozta osteolysissel járó 
csontfájdalom. 

Paget-kór (osteitis deformans) csontfájdalmak
kal, neurológiai komplikációkkal, felgyorsuit csont
anyagcserével (emelkedett alkalikus foszfatáz és 
hidroxiprolin értékek), nagy kiterjedésú csontle
siokkal, inkomplett és ismételt töréssel járó esetei. 
Postmenopausas osteoporosis akut és krónikus 
progressziójú formáinak kezelésére adequat kalci
um- és szükség szeríni D-vitamin bevitellel össze
kötve a progresszív csontvesztés megakadályozá
sára. 

Neurodystrophiás zavarok (reflex dystrophia, 
algodystrophia vagy Sudeck-syndroma, kéz- váll 
syndroma és gyógyszer kiváltotta neurodystrophiás 
zavarok. 

Akut pancreatitis. 
e Ellenjavallat 

Kalcitonin iránti túlérzékenység. Terhesség (mi
vel nincsenek tapasztalatok). Szapiatás időszaka. 
e Adagolás 

A különbözó javallatokban ajánlott alkalmazási 
módok összefoglalása: 
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Injekció '"· Intra-

"'· im. iv. infúzió nasalis 

Hypercalcaemia 
-sürgősség ' ' - krónikus állapef ' ' ' Csontfájdalom( osteolysis) ' ' ' ' Paget-kór ' ' ' Osteoporosis 
- kezdeti terápia ' ' -tartós kezelés ' ' ' Neurodystrophiás 

rendellenességek ' ' ' Akut pancreatitis ' 
Az orrspray első használata e!ótt a szivattyút a mú

ködtetó szarkezet többszöri (kb. hatszori) megnyomá~ 
sával fel ke!! tölteni. A már megkezdett spray-s üveget 
szabahőmérsékleten kell tárolni, és tartalmát egy hó
napon belül fel kell használni. 

~ Hyperca/caemiás crisis kezelése 
Életveszélyes és súlyos esetekben 5-10 

NElttkg/nap 500 ml fiziológiás konyhasóoldatban 
lassú ív. cseppinfúzió formájában 6 órán át vagy 
ugyanezen adag 2-4 részre osztva lassú iv. injek-ci
óban. Amennyiben szükség8s, a rehydratioról gon
doskodni kell. Az akut kezelést követően az alapbe
tegség specifikus kezelése válhat szükségessé. 

~ Krónikus hyperca/caemíás állapotok tartós ke
zelése: 

Injekciós forma.· A beteg klinikai állapotától és a 
biokémiai értékektól függóen, rendszerint 5--10 NE 
sc. vagy im. ttkg-onként egyszerre vagy két részre 
elosztva. Ha abeadásra kerülő injekciós oldat több, 
mint 2 ml, ajánlatos azt különbözó helyre im. adni. 

Orrspray. Naponta 200---400 NE több részre osz
tott adagokban. 

Osteolysissel járó csontfájda/om. Az adagokat 
egyedileg kell megállapítani. 

Injekciós forma. Általában a kezdő adag 
100---200 NE iv. infúzióban vagy naponta egyszer 
vagy kétszer im. vagy sc. injekció formájában, a kel
lő hatás eléréséig. Fenntartó kezelésben a kezdeti 
napi adag általában csökkenthető és/vagy az injek
clók közölti szünet növelhető. 

Orrspray. Napi 200--400 NE több részre osztott 
adagokban. 

- Paget-kórban 
Injekciós forma: 100 NE naponta vagy más

naponta a betegség súlyosságától függően sc. 
vagy im. A kezelést legalább 3 hónapig, de ha szük
séges, még tovább kell folytatni. 

- Postmenopausás---osteoporosis 
Kezdeti kezelésben az injekciós forma: 100 NE 

naponta sc. vagy im. injekcióban. A kezelés időtar
tama a beteg állapotától függ. 

Tartós kezelésben az injekciós forma: 50 NE 
vagy 100 NE naponta vagy másodnaponként sc. 
vagy im. injekcióban, a betegség súlyassági foká
nak megfelelően. 

OrrSpray: 50 vagy 100 NE naponta kétszer, a 
betegség súlyosságától függóen. 

- Neurodystrophiás rendef/enességekben 
Alapvető a kórkép korai diagnosztizálása. A ke

zelést a diagnózis felállítása után azonnal érdemes 
elkezdeni. 

Injekciós forma: 100 NE naporta sc. vagy im. in
jckcióban 2-4 héten keresztül. A kezelés a klinikai 
javulástól függóen 6 hétig, hetente háromszor 100 
NE adaggal folytatható. 

Orrspray: napi 200 NE 2-4 részre osztva, 
2-4 hétEon át. A kezelés a klinikai javulástól függően 
6 hétig, hetente háromszor 200 NE adaggal folytat
ható. 

-Akut pancreatitis 
lnj2kciós forma: konzervatív kezelésben adju

vánsként 300 NE lassú iv. infúzióban 24 órás perió
dusonként maximum 5 egymást követő napon. 
e Mellékhatás 

Hányinger, esetenként hányás, melegségérzés
sel járó arckipirulás, melyek az adag nagyságától 
függenek és ív. adás után sokkal gyakrabban jelent
keznek, mint sc. vagy im. injekciót követően. 

Ritkán polyuria és hidegérzés előfordulhat 
E panaszok rendszerint spontán elmúlnak, csak 

néhány esetben van szükség az adag átmeneti 
csökkentésére. Ritkán túlérzékenységi reakciók je
lcmtkezhetnek: lokális hatások az injekció beadásá
nak helyén vagy generalizált bőrreakciók. Izolált 
anaphylactoid típusú reakciók, melyek tachycardia!, 
hypotensio! és collapsus! okozhatnak 

A mellékhatások ritkábban fordulnak elő, ha a 
Miacalcic orrspray formájában jut a szervezetbe. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Ezideig nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Fekvőbeteg tartós kezelése eselén rendszere
sen (legalé.bb havonta egyszer) a vizeletoledéket el
lenörizni kell. 

Gyermekeknek néhány hétnél hosszabb ideig 
csak szigorú egyedi orvosi megítélés alapján alkal
mazható. 

Paget-kórban vagy más krónikus, magas 
ásványianyag anyagcserével járó folyamatokban a 
kezelés néhány hónaptól több évig terjedhet, mely
nek során a vér alkalikus-foszfatáz és a vizelettel ki
választott hidroxiprolin koncentrációja jelentésen, 
gyakran a normál szintig csökken. 

Ritkán a kezdeti esés után azonban emelkedés 
figyelhető meg, az orvosnak kell eldönteni a klinikai 
kép alapján, hogy a kezelést tovább kell-e folytatni. 
A csontmetabolizmus zavarai eselén a kezelés 
megszakítása után néhány hónap múlva ismét szük
ségessé válhat újabb kúra. 

Tartós kezelés alatt előfordulhat néhány eset
ben, hogy kalcitoninnal szemben ellenanyagok ter
melődnek, a klinikai hatást ez a jelenség azonban 
nem befolyásolja. Ritkán hatáscsökkenés figyelhető 
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meg tartós kezelés során, mely valószínűleg a kötó
dési helyek telítődésével és nem ellenanyagok ke
letkezésével magyarázható. A kezelést megszakítva 
a kalcitanima való terápiás válaszkészség visszaálL 

Az intranasalis Miacalcic-kal kezelt, idült orrnyál
kahártya-gyulladásban szenvedő betegeket a foko
zott felszívódás miatt rendszeres orvosi ellenőrzés 
alatt kell tartani. 

Eltartás: 2-8°C-on. A már megbontott--szelepes 
orrspray palackokat szabahőmérsékleten 4 hétig le
het tárolni. 
e Megjegyzés: + V Sz 
e Törzskönyvi szám: K- 1342 (SO NE injekció): 
K ~872 (100 NE injekció); K- 1754 {50 orrspray); 
K- 1764 (100 orrspray) 

MICBODOX 100 mg kapszula {8x) 

BIOGAL ATC kM Jli1AA."=._j 

A doxiciklin, az oxltetraciklinból előállított félszin
tetikus, széles spektrumú antibiotikum. Bakteriosz
tatikus hatását a microorganizmusok fehérjeszinté
zisének gátlása révén fejti ki. 

A daxiciklinnek számos előnye van más tetracik
linekhez képest. Per os adva felszívódása csaknem 
teljes. Maximális plazmaszintjét kb. 2 óra alatt éri et 
Plazmafehérjékhez jobban kötődik. Felezési ideje 
hosszabb (napi 1-2 alkalommal elegendő adni) 
Zsíroldékonysága jobb (jól bejut számos szövetbe). 
Kevésbé károsítja a bélflórát 

Kiválasztása biológiailag aktív formában a vize
lettel és a széklettel történik. Súlyos veseműködési 
zavar és haemedialysis csak kis mértékben befolyá
solja a féléletidejét 
Q Hatóanyag 

100 mg doxycyclinum (doxycyclinium chioratum 
formájában) kapszulánként. 
e Javallat 

Alkalmazása ajánlott szemészeti, légúti, urogen
itális, lágyszövetí, epeúti-, epehólyag- és gastroin
testinalis fertőzésekben, az alábbi microorganizmu
sok okozta fertőzések esetén: 

Rickettsiák, Mycoplasma pneumoniae, 
trachomatis, Chlamydia psittaci, Chlamydia 

Calymmatobacterium (Donovania) granulomatis, 
Borrelia recurrentis. 

Gram-negatív microorganizmusok okozta fertó
zésék: Haernaphilus ducreyi, Yersinia pestis, 
Franciselia tularensis, Bartonella bacilliformis, 
Sactereides fajok, Fusobacterium fajok, 
Campylobacter foetus, Brucella fajok (sztreptomi
cinnel kombinálva). 

Antibiogramma! igazolt érzékenység eselén a 
következő Gram-negatív daxicikiime érzékeny 
microorganizmusok okozta fertőzések: Vibrio 



cholerae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, 
Shigella fajok, Acinetobacter-fajok, Haemophilus 
influenzae, Klebsiella fajok, Branhamefla catarrhalis. 

Gram-pozitív kórokozók: Streptococcus pneu
moniae, Staphylococcus aureus. 

A Streptococcus pyogenes és Streptococcus 
faecalis törzsek nagy százaléka rezisztens lehet. 
Streptococcus fertőzésekben a tetraciklinek csak a 
kórokozó előzetesen igazolt érzékenysége esetén 
alkalmazhatók! 

A j3-haemolytikus streptococcusok (A csoport) 
okOzta felsőlégúti fertőzések kezelésére, a rheumás 
láz megelőzésére a penicillin a választandó gyógy
szer. 

Staphylococcus fertőzésekben a tetraciklinek 
nem tartoznak az elsődlegesen választandó gyágy
szerek közé. 

Penicillin ellenjavallala esetén a Microdox alter
natív antibiotikumként adható a következő kóroko
zók okozta fertőzésekben: 

Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, 
Treponema pallidum, T. pertenue, Listeíia monocy
togenes, Clostridium fajok, Bacillus anthracis, 
Leptotrichia buccalis, Actinomyces-fajok. 

Akut intestinalis amoebiasisban adjuvánsként 
adható amoebicid hatású gyógyszerekkeL 
• Ellenjavallat 

Daxiciklin és más tetraciklinek iránti túlérzékeny
ség. Szoptatás. 

Relatív ellenjavallat (azaz kizárólag az előny/ 
kockázat szigorú mérlegelésével adható): 
e Adagolás 

Felnófteknek szokásos adagja 2-szer 1 kapszula 
(200 mg) a kezelés első napján, majd napi 1 
kapszula (100 mg). 

A kezelést a tünetek, illetve a láz megszűnése 
után még legalább 24-48 órán át folytatni kell. 

Súlyosabb fertőzés esetén (különösen krónikus 
húgyúti infekciókban), 2-szer 1 kapszula (200 mg) 
naponta. 

Gyermekeknek 8 éves kor felett: az ajánlott adag 
50 ttkg-ig az első napon 4 mg/ttkg/nap 2 részre 
osztva, majd a továbbiakban 2 mg!ttkg egy adag
ban naponta. 

Súlyosabb esetekben az adag 4 mg/ttkg/napra 
emelhetó. 

50 ttkg feletti gyermekeknek a felnótt adag 
adandó. 

Akut gonococcus fertőzésekben: férfiaknak az 
első napon 300 mg (reggel egyszerre 2 kapsz., 
majd este 1 kapszula), a továbbiakban naponta 
200 mg (2-szer 1 kapszula) 3 napon át, nőknek na
ponta 2-szer 100 mg, a teljes gyógyuláslg. 

Primer és· secunder syphi/isben: naponta 300 
mg (3-szor 1 kapszula) legalább 10· napon át. 
Strepto-coccus fertőzés esetén a kezelést 10 napon 
át kell folytatni. 

Nyelócsóirritáció és nyelőcsőfekély kialakulásá~ 

nak elkerülése érdekében a kapszulát sok folyadék
kal kell bevenni. 

Gyomorirritáció esetében étellel vagy tejjel 
együtt kell bevenni (felszívódását nem befolyásolják 
jelentésen). 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis Wnetek {viszonylag ritkán for
dulnak elő): étvágytalanság, hányinger, hányás, 
hasmenés, glossitis, dysphagia, enterocolitis, ritkán 
oesophagitis, oesophagus fekély (főleg, ha közvet
lenül lefekvés előtt vették be a gyógyszert). 

Bórtünetek: maculopapulosus és erythemás el
változások, photodermatosis. 

Alfergiás reakciók: urticaria, angioneurotikus 
oedema, anaphylaxiás shock, szisztémás lupus ery
thematodes exacerbatioja. 

Vérképzószervi mellékhatások: haemolytikus 
anaemia, leukopenia, thrombocytopenia, eosino
philia. 

A vér karbamid-nitrogén szintjének adagtól füg
gó emelkedése (lásd Figyelmeztetés). 

A plazma prothrombin szintjének csökkenése. 
Májkárosodás (elsősorban vese- és májinsuffici

entia esetén és vesebeteg terheseken fordulhat 
elő). 

Szekunder infekciók kialakulása nem érzékeny 
kórokozók Celsósarban gombák) elszaporodása 
miatt. 

A fejlődő csontrendszerbe beépül, a csontfejlő
dést gátolja. 

A fogfejlődés alatt a fogakat sárgára, szürkére, 
vagy barnára elszinezi és a fogzománc hypo
plasiáját okozhatja (hosszabb alkalmazás vagy is
mételt adás eselén gyakoribb). 
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e Gyógyszerkölcsönhatások 
Nem adható együtt: 
- alumínium-, kalcium-, magnéziumtartalmú 

antacidumokkal, orális vaskészítményekkel és 
kolesztiraminnal, kolesztipollal, valamint aktívszén
nel (ezek csökkentik a felszívódását, ha adásuk el
kerülhetetlen, a daxiciklin bevétele után legalább 3 
óra elteltével szedhetők); 

- karbamaz8pinnal, feniteinnal és barbiturá
tokkal (50%-kal is csökkenthetik a felezési idejét), 
valamint alkoholla!; 

- metoxifluran narkotikummal (súlyos, néha fatá
lis vesekárosodást okozhat); 

Együttadása kerülendó: 
- hepatotoxikus szerekkel, továbbá penicillin- és 

cefalosporin készítményekkel (ezek hatását csök
kenti). 

ö vatosan adható: 
- orális anticoagulansokkal (az anticoagulans 

hatást fokozhatja, elsősorban tartós adáskor); 
- orális antidiabeticumokkal {egyidejű alkalma

zás esetén az antidiabeticum dózisának csökkenté
se esetleg szükségessé válhat); 

-orális fogamzásgátlókkal (ritkán a kontraceptív 

hatást felfüggesztheti: egyidejű, nem hormonális vé
dekezés javallott). 
o Figyelmeztetés 

Csont- és fogkárosító hatása miatt a terhesség 
második felében és 8 éven aluli gyermekeknek csak 
akkor' adható, ha más antibiotikum nem hatékony 
vagy ellenjavallt; 

A tetraciklinek bejutnak a placentáris keringés
be és a magzati csontfejlődést késleltethetik. Mive! 
állatkísérletekben smbriotoxikus hatásúak, a terhes
ség első felében csak akkor adhatók, ha az anyára 
nézve vitális indikáció áll fenn. Lactatio alatt alkal
mazva bejutnak az anyatejbe. 

A tetraciklin csoporton belül teljes keresztaller
gia áll fenn. 

A daxiciklin tartós adagolása eselén a vérképző
rendszer, a vese- és májfunkció ellenőrzése szüksé
ges (főleg időseké, vese- és májbetegeké, bár a 
daxiciklin kevéssé nephrotoxikus és vesebetegek 
vérében sem kumulálódik). 

Adagolása során zavarhatja egyes klinikai labora
tóriumi paraméterek (pl. vizelet cukor-, fehérje-, uro
bilinogén- és katecholamin) meghatározását. Orális 
antidiabeticumokkal, ill. anticoagulansokkal történő 
alkalmazásakor rendszeresen ellenőrzendő a vércu
korszint, ill. az alvadási paraméterek, mivel a fenti 
gyógyszerek adagcsökkentése válhat szükségessé. 

A tetraciklinek antianabolikus hatása révén a vér 
karbamid-nitrogén szintje emelkedhet. Vizsgálatok 
azt jelzik, hogy ez daxiciklinnel kezelt vesekárosa
dott betegekben nem fordult elő. 

Gonococcus-fertőzés és syphilis együttes elő
fordulásának gyanuja eselén a megfelelő diagnosz
tikus teszteket el kell vég'ezni; legalább 4 hónapon 
át havonta szerológiai ellenőrzés szükséges. 

Photosensibilitást okozhat; a daxicikiint szedő 
betegeket a napfénytól és az UV-sugárzástól óvni 
kell, bőrerythema megjelenésekor a kezelést abba 
kell hagyni. 

Mint általában az antibiotikus kezeléseknél, itt is 
előfordulhat rezisztens kórokozók (általában gom
bák) elszaporodása okozta felülfertőzés, ekkor en
nek megfelelő terápiát szükséges elkezdeni. 

A daxiciklin-kezelés során fellépő súlyos hasme
nés esetén pseudomembranosus colitisre kell gon
dolni, ezért ilyenkor a szükséges diagnosztikus és 
terápiás lépéseket meg kell tenni. Peristalticát gátló 
szer adása kontraindikált. 

Eltartás: 25°C alatt, fénytól védve. 
o Megjegyzés: + +V 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4131 
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MICRPPAQlJEpor{5.x800~)\ ..... ·.··•: 
'GUERBET •. . , . •· ... · • ATC kód:V088 A01: 

Bárlum-szulfát tartalmú röntgenkontrasztanyag. 
e Hatóanyag 

92,38 g barium sulfuricum 100 g poranyagban 
(összsúly: 800 g). ~-· 

e Javallat 
A vastagbél ketlés kontrasztos röntgenvizsgálata. 

o Ellenjavallat 
Perforatio és ileus, illetve ezek gyanúja. 

e Adagolás 
A tasak tartalmát (800 g) 1200 mt 40°C-ra mele

gített vízzell percig erősen rázni, majd keverni kell. 
5 perc szünet utáni újabb 30 másodperces rázást 
követően homogén szuszpenzió nyerhető. Az így 
készült szuszpenzió térfogata 1400 ml, bárium-szul
fát tartalma 53%. 

A beteg elOkészítése során a vizsgálat előtti na
pon végzett hashajtással gondoskodni kell a colon 
tökéletes kitisztitásáról, beleértve a nyák eltávolítá
sát is. Ezt követően csak a bőséges folyadékfo
gyasztás (2-3 l tea, víz, gyűmölcslé) megengedett. 
A tej- és aliaholfogyasztás kerülend6. A vizsgálatot 
megelőző este, illetve a vizsgálat reggelén alkalma
zott beöntés a vastagbél alapos átmosását, lll. 
tisztitását szalgátja a béltartalom maradéktalan eltá
volítása érdekében. A vizsgálat előtt szekréciógát
lás céljából atropin, a colon hypotoniájának biztosí
tása érdekében iv. spasmolyticum adható. 

A fentiek szerint elkészített szuszpenzióval az 
elOkészített betegnek kontraszibeöntést kell adni. 
• Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
O Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

A csamagoJáson feltüntetett lejárati idő után a 
készítményt nem szabad alkalmazni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: K-1218 

A nyelőcső, a gyomor és a nyombél kettős kont
rasztos vizsgálatára alkalmas oralis röntgenkon
trasztanyag. Az elóírásszerúen elkészített oldat bá
rium-szulfát koncentrációja 200 g/1 00 ml. Ez a kon
ceniráció optimális rétegvastagságot és ennek 
megfelelő kontrasztot biztosít, így a gyomornyálka
hártya felületén lévő finom laesiok is feltárhatók. A 



e 

~iJ 
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kontras~tanyag alacsony viszkozitása, azaz híg l 
konzisztenciája homogén eloszlás! biztosít. 
e Hatóanyag 

96,057 g barium sulfuricum 100 g porban. 
• Javallat 

Az oesophagus, a gaster és a duodenum kettás 
kontrasztos röntgenvizsgálata. 
e Ellenjavallat 

Gyomor-, ill. bélperforatio, ileus, illetve gyanúja 
o Adagolás 

A készítményhez mellékelt méröhengert a jelzó
si g, vízvezetéki vagy desztillált vizzel kell megtölteni 
(112 ml), amelyet a pohárban lévő 416 g 
Micropaque HO. oral porhoz kell adni, majd a poha
rat lezárva 1 perc várakozási idő után, 10-15 má
sodpcrcig kell a poharat rázogatni. Az így nyert kb. 
200 ml (200 g/100 ml hatóanyagtartalmú), haszná
latra kész szuszpenziót 15 percen belül el kell fo
gyasztani, ellenkező esetben ismét fel kell rázni. 

Alkalmazás 
A beteg előkészítése: bőséges éhgyomri szek

réció esetén a gyomornedvet le kell szívni, vagy a 
vizsgálatot el kell halasztani, egy későbbi időpontra 
lehetőleg a kora reggeli órákra. 

Ismételt vizsgálat előtt szekréció! csökkentő 
szerek (pl. atropin) alkalmazhatók. lv. vagy im. alkal
mazott spasmolyticum gyomortónust és peristalticát 
csökkentő, gyomorürülést késleltető hatása ered
ményesebb vizsgálatot tesz lehetövé. 

A kettős kontraszt biztosítása és az egyes gyo
morrégiók kitágítása érdekében célszerű egyidejú
leg gázképzószert alkalmazni (C02 Granulat). 

Az így előkészített betegnek a szuszpenziót a 
vizsgálat kívánta ütemben kell bevennie. 
o Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt. 
e Figyelmeztetés 

A csomagalásan feltüntetett lejárati idő után a 
készítményt nem szabad felhasználni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, száraz helyen tá
rolandó. 
• Megjegyzés: Or 
• Törzskönyvi szám: K- 1102 

MICROPAOúE•szuszpehzio 

{1 x 2 lifer) 
GUERBET 

Bárium-szulfát tartalmú röntgenkontrasztanyag. 
e Hatóanyag 

100 g barium sulfuricum 100 ml szuszpenzióban. 
e Javallat 

A nyelőcső, a gyomor, a nyombél, a vékony- és 
vastagbél kontrasztos röntgenvizsgálata. 

e Ellenjavallat 
A gastrointestinalis tractus bármely részének 

perforatioja, valamint bélelzáródás. 
• Adagolás 

Nye/ócsó vizsgálat: a kívánt mennyiségben hígí
tatlanul kell bevenni. Lassú passzázs vizsgálat és 
fokozott fali tapadás céljaira a Microtra.st oesopha
gus p asztát kell felhasználni. 

Gyomor és duodenum: nyálkahártya-reliefhez 
50 ml-t hígítatlanul, teljes kitöltéshez 1:1 arányban 
vízzel hígítva a szükséges mennyiségben. 

Vékonybél: a gyomorvizsgálathoz csatlakozva 
végezhető, illetve 150 ml vízzel hígított 100 ml 
szuszpenzió bevétele után (esetleg duodenum 
szondán beadva). 

Colon: teljes kitöltés és nyálkahártya ábrázolás 
céljára 1:2 arányban hígítva a szükséges mennyi-
ségben beöntés formájában. ' 

Kettős kontrasztvizsgálat szokásos mennyisége 
3:1 arányban vízzel hígítva 400 ml. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt. 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

Nem ismert. 
• Figyelmeztetés 

Használat előtt felrázandó! 
A csomagalásan feltüntetett lejárati idő után a 

készítményt nem szabad alkalmazni. 
Eltartás: Hűvös helyen, fagytól védve. 

• Megjegyzés: Or 
• Törzskönyvi szám: K- 1128 

MICROTRAST OESOPHAGÚS 

paszta {800 g) 

GUERBET ATC kód: VOBB 'A01 

Felhasználásra kész, nyelőcsővizsgálatok el
végzésére alkalmas orális röntgenkontrasztanyag. 
e Hatóanyag 

70,0 g barium sulfuricum 100 g-onként pasztá
ban. 

Konzerváfószer: nátrium metil-p-hidroxibenzoát, 
nátrium propil-p-hídroxi benzoát, továbbá kálium szor
bát szaccharimid-nátrium segédanyagot tartalmaz. 
• Javallat 

A mucophil oesophagus paszta a nyelőcsó be
tegségek célzott diagnosztizálására alkalmazható, 
beleértve a nyelőcsóizmok múködésének, a nyálka
hártya állapotának és peristalticajának, valamint a 
garatnak, a szív nagyságának és helyzetének vizs
gálatát is. 
o Ellenjavallat 

Emésztőrendszeri perforatio vagy fistula gyanú
ja, valamint ileus eselén nem alkalmazható. Az al
kalmazott konzerválószerekkel, ("parabénekkel") 
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szembeni túlérzékenység. A bárium-szulfát adásá
nak a terhesség alatt ugyan nincs ellenjavallata, de 
az ilyen jellegú vizsgálatokat a röntgensugárzás mi
att nem tanácsos elvégezni. A készítmény szoptató 
anyáknál a.lkalmazható. 
• Adagolá$ 

Az alkalmazás per os történik. A vi?.sgáfat jelle-· 
gétől függően az alkalmazandó adag 1 teáskanáltól 
egy teli evőkanál paszta. 
e Mellékhatás 

Nagyon ritkán előfordulhat obstipatio és konzer
válószerekkel szembeni allergiás reakció. 
e Figyelmeztetés 

A csomagalásan feltüntetett lejárati idő után a 
készítményt nem szabad alkalmazni. 

Eltartás: 5 és 20 °C között. 
• Megjegyzés: Or 
• Törzskönyvi szám: K- 1129 

MIKROFÖLLIN 0,05 mg tablét!a 
{30x) 

. 

RICHTER , ___ ATC kód: G03C A0'1 

Az etinilösztradiol szájon át jól felszívádá 
ösztrogén, mely elősegíti a hüvely és a méh nyálka
hártya sejtjeinek növekedését és osztódását, a 
progeszteronnal együtt serkenti a tejmirigyek fejlö
dését, szenzibilizálja a méh izomzatát az oxitocinnal 
szemben, aspecifikus módon gátolja az androgén 
hatást, fokozza a csontképződési és mészlerakó
dást, antigonadotrop ha(ású és mérsékli a faggyú
mirigyek működését. 
e Hatóanyag 

0,05 mg aethinyloestradiolum tablettánként. 
G Javallat 

A petefészek-múködés hiányasságán alapuló 
amenorrhoea, nem kívánatos lactatio, acne vulgaris, 
prostatacarcinoma. 
e Ellenjavallat 

Terhesség, májműködés zavarai, hepatitis utá
ni állapotok, idiopathiás terhességi icterus és ter
hességi pruritus az anamnesisben, Dubin-Johnson
és Rotor-syndroma, előzetes vagy fennálló throm
bophlebitis és thromboemboliás folyamatok, a méh 
és az emlők hormondependens tumorai vagy azok 
gyanúja, endometriosis, nem tisztázott hátterű 
vaginális vérzések, zsíranyagcsere-zavarok, az elő
zetes terhességek alatt súlyosbodott atcsclerosis 
e Adagolás 

A 0,05 mg-os tabi. bevezető adagja prostatacar
cinomában naponta 0,15--0,30 mg {!)(3 -szar 1-2 
tabi.), ezt az adagot fokozatosan csökkentsük, napi 
1 tabi. fenntartó adag eléréséig. Amenorrhoea-ban 
Y2-1 tabi. 20 napon át, majd 5 napig 5 mg im. pro
geszteron adagolandó. Abiactaeia céljára napi 1 
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tabi., majd 3 nap után Y2 tabletta. Acne vulgarisban 
napi %-1 tabletta. 
e Mellékhatás 

Előfordulhat émelygés, hányás, fejfájás, migrén, 
testtömeg-, emlő- és libidováltozás, nátrium- és 
vízretenció, (főként nagyobb adagok esetén) foko
zott thromboembolia-veszély, cloasma, cholestati
cus icterus, áttöréses, pecsételő és megvonásos 
vérzés, allergiás bőrreakcíó, férfíakon·imPdfé.ncia, a 
spermatogenesis zavara. 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

Óvatosan adható: 
- enziminduktív hatású gyógyszerekkel (meta

bolizációját meggyorsíthatják). 
e Figyelmeztetés 

A kezelés azonnali megszakitását indokolja ko
rábban nem észlelt migrénszerű vagy szokatlanul 
erős fejfájás halmozott előfordulása, akut látászavar, 
thrombophlebitís vagy thromboemboliás betegség 
első jelei, jelentősebb vérnyomás-emelkedés, 
icterus (chofestasis) fellépése, tartós immobilizáció . 

Az ösztrogének nátrium- és vfzretenciót 0kozhat
nak, ezért cardialis és vesemúködési zavarokban, 
hypertoniában, epilepsia, asthma eselén csak foko
zott óvatossággal· alkalmazhatók, továbbá sekély 
vagy zárt zugú glaucomában fokozhatják a szem 
belnyomását Diabetesben gondolni kell a glukóz
tolerancia romlásának lehetőségére. 

Alkalmazása előtt részletes fizikális vizsgálat 
szükséges, a mellek és a medencei szervek vizsgá
lalá val, vérnyomásméréssel. Tartós alkalmazás ese
tén az első hat hónap után, majd legalább évente 
meg ismételendák a vizsgálatok. 

Az áttöréses vérzés veszélye miatt huzamosabb 
alkalmazás eselén is ciklusosan adandó. 

A terhesség korai időszakában adott nagy adag 
ösztrogén a magzatban fejlődési rendellenességet 
okozhat, ezért alkalmazása előtt a terhesség kizá
randó. 

Bizonyos máj- és endocrinvizsgálatok csak a te
rápia befejezése után 2-4 hónappal adnak megbíz
ható eredményt. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2943 

MIL,PII.Flemúlzió {200 nil)···· 

sTE~LiNG:~HEÁ-~~H, , · ,-.A~éMd:.:áo6AAs1 

Az emulzió egyik hatóanyaga a magnézium hid
roxid ozmotikus hatású, míg a paraffinolaj székletlá
gyító hatású laxativum. 
• Hatóanyag 

12 g magnesium hydroxydatum és 50 ml paraf. 
finum liquidum 200 ml vizes emulzióban. Segéd
anyagok: nátrium bikarbonát, nátrium hipoklorid. 

~i' j ._ ___________ r __________ _ 



o Javallat 
Obstipatio, külőnősen fájdalmas analis vagy rec

talis állapotokban (fissura ani, proctitis, aranyér). 
e Ellenjavallat 

3 év alatti gyermekkor. Veseelégtelenség 
(hypermagnesaemia kialakulásának veszélye -mi
att). Hasi fájdalom, hányinger, hányás esetén paraf
fin nem adható. 
e Adagolás 

Használat előtt jól felrázandó. 
Feln6fteknek 1-2 evőkanálnyi (15-30 ml) regge

li előtt, vagy lefekvéskor. 
Gyermekeknek 7 éves kortól: %-1 evőkanálnyi 

(7 ,5-15 ml) esti lefekvéskor. 
3-7 év között: 1-2 teáskanálnyi {5-10 ml) esti le

fekvéskor. Egy adagnyit ízlés szerint Y2 pohár tejben 
vagy vízben elkeverve lehet bevenni. 
e Mellékhatás 

A paraffin kis mennyiségének felszívódása gra
nutamatosus reakciót okozhat Véletlen aspirációjá
tól lipoid pneumonia alakulhat ki, ezért óvatosan 
adandó nyelési nehézségben szenvedóknek. (Az 
emulzióban levő alacsony koncentrációja miatt pa
raffin okozta mellékhatásokat nem észleltek a MIL
PAA alkalmazásakor.) 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Rövid időn belül egymásután többször nem al
kalmazható. 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15-25 °C), 
fagyástól védeni. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 1704 

MILG.\I.fl.lllv1A:clrais'~(2ö~;i5oJ(;iooJ(;':·· 
söOx; 1oőU:x) 

A Milgamma drazsé benfotiamin, valamint 
8 12-vitamin tartalma révén külőnösen alkalmas 
idegi és mozgásszervi, valamint gyulladásos 
eredetű fájdalmas állapotok adjuváns kezelé
sére. 

A bentotiamin lipidoldékony aktivált 8 1-vitamin 
származék, melynek számos előnye van a tiaminnal 
szemben." Orálisan adagolva nemcsak íztelen, 
szagtalan, de 

-jóval rezisztensebb a tiamináz bontó enzimjév
el szemben; 

-felszívódása 3-5-szőr kedvezőbb; 
- nagyobb arányban {2-5-szőrős mennyiség-

bon), a!akuJ át biológiailag aktív koenzimmé, tiamin
difoszfáttá {TPP), azaz kokarboxilázzá, amely a 
szénhidrát anyagcserét befolyásolja; 
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-nagy dózisban sem vált ki anaphílactoid reak
ciókat, 

-szedésekor nem alakul ki a tiamín terápiára jel
lemző testszag; 

- a bélperisztaltikát a tiaminnal ellentétben nem 
gátolja, hanem kis mértékben serkenti a simai;zmok 
múködését. 

A 8 12-vitamin katalizálja a biológiai nuklein
sav szintézist és ezáltal katalizáljaazúj sejtmag
ok felépülését Fontos szerepet játszik a sejt 
anyagcseréjében és a vérképzésben, nélkülöz
hetetlen az idegrendszer normális múködésé
hez. 

A vitaminhiány állapotok létrejöhetnek csökkent 
vitaminfelvéte!, elégtelen táplálkozás, malabsorp
tio, májfunkciós zavarok következtében, thyreotoxi
cosis és fokozott vitaminszükséglet, (terhesség, 
szoptatás) esetén. A 8 1-vitamin-hiány megmutat
kezhat hipechrom macrocyter anaemiában, funiku
láris gerincvelőbetegségben és polyneuropathi
ában. 
• Hatóanyag 

250 Jlg cyanocobalaminum és 50 mg bentoH
aminum drazsénként 
• Javallat 

Különböző eredetű (pL diabetes mellitus, mér
gezések és alkoholizmus által kiváltott) idegrend
szeri bántalmak. Rheumás panaszok, általános izü
leti- és izomfájdalmak, övsömör, faciális paresis. Ki
merültség, reconvalescentia, valamint geriatriai kór
képek esetén. 
e Adagolás 

Szokásos napi adagja 4x1 drazsé. 
Enyhébb esetekben pl. reconvalescentiában, 

roboránsként napi 1-2 drazsé is elegendő. A dra
zsékat egészben lenyelve kevés folyadékkal kell be
venni. 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Aminophyllinnel, C-vitaminnal kombinálva, to
vábbá magas hömérsékleten, valamint magas ned
vességtartalmú környezetben és 82-vitaminnal való 
kombinációban az anyag színváltozást mutat 

8 12-vitamin tartalma miatt ősszeférhetetlen oxi
dáló és redukáló anyagokkal és nehézfémsókkaL 
Tiamint tartalmazó oldatban a 8 12-vitamin a tiamin 
bomlástermékei miatt gyorsan elbomlik (vasionok 
alacsony koncentrációja kivédheti ezt a hatást). 

A ribafiavin is, külőnősen egyidejű fénybehatás 
mellett bomlasztó hatást fejt ki. 

A nikotinamid meggyorsítja a photolysist, ugya
nakkor az antioxidánsok gátlólag hatnak. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1596 

Mll..qAMMAN'i?i(!kció'~!;)c1:!;!1il;··· 
25 x2•mi;JOOxx 21111; 1 x .1()1111')'• 

A Milgamma N injekcióban levő neurotrop B-vi
taminok (8 1, Bs, Bd kedvezően befolyásolják az 
idegrendszer és a mozgásszervek gyulladásos és 
degeneratív megbetegedéseit. 

A B1-vitamin (tiamin) antineuritises vitaminként 
ismert. A foszforilált tiamin (TPP, cocarboxylase) 
részt vesz a szénhidrát-anyagcsere szabályozásá
ban, és hozzájárulhat az acidetikus anyagcsereza
varok megszüntetéséhez. 

A B6-vitamin (piridoxin) neurotrop vitamin, amely 
részt vesz a fehérje-, a zsír- és a szénhidrát-anyag
csere szabályozásában. Az extrapyramidalis tüne
teket az agytörzsre kifejtett hatása révén gátolja. 

A 812-vitamin (cianokobalamin) katalizáljaa bio
lógiai nuk!einsav-szintézist, és ezáltal elősegíti az új 
sejtmagok felépú!ését Fontos sz erepet játszik a sej
tek anyagcseréjében és a vérképzésben, nélkülóz
hetetlen az idegrendszer normális müködéséhez. 
e Hatóanyag 

1 mg cyanocobalaminum, 100 mg pyridoxinium 
chloratum, 100 mg thiaminium chloratum, 20 mg 
lidecainium chloratum, konzerválószarként 40 mg 
benzilalkohol (2 ml) ampu!lánként, ill. 5 mg 
cyanocobalaminum, 500 mg pyridoxinium chlo
ratum, 500 mg thiaminium chloratum, 100 mg lide
cainium chloratum, konzerválószerként 200 mg 
benzilalkohol (10 ml) üvegenként 
e Javallat 

Külőnböző eredetű (pl. diabetes mellitus, alko
holizmus okozta) neuritisek, neuralgiák, myalgiák, 
radicularis syndroma, retrobulbaris neuritis, herpes 
zoster, facialis paresis, roborálás, reconvalescentia. 
e Ellenjavallat 

A szív súlyos ingerületvezetési zavarai, akut 
decompenzált szívelégtelenség. A készítmény kom
ponensei iránti túlérzékenység. Terhesség és szap
tatás időszakában 25 mg-ot meghaladó napi 8

6
-vi

tamin bevitel nem javasolt. 
Benzilalkohol tartalma miatt nem adható újszü

lötteknek, különösen éretlen koraszülötteknek. 
• Adagolás 

Súlyos, akut fájdalmas állapotokban a megfelelő 
plazmaszint gyors elérése céljából kezdetben na
ponta 1 ampulla (2 ml) mélyen intramuscularisan. 

Az akut stádium lezajlása után, illetve enyhébb 
esetekben heti 2-3-szor 1 ampulla im. 

Az injekciók közti intervallumokban, valamint 
utókezelésre, illetve roboránsként és reconvales
centiában Milgamma drazsé vagy Milgamma N 
kapszula szedése ajánlott. 
e Mellékhatás 

Esetenként verejtékezés, tachycardia, acne, 
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bórreakciók (kiütés, urticaria), ritkán túlérzékenysé
gi reakciók (exanthema, légszomj, angioneurotikus 
oedema, shock) léphetnek feL 
e Gyógyszerkölcsönhatások 

Egyúttadá.sa tilos: 
-epinefrinnel és norepinefrinnel (a kardiális mel

lékhatások erősödnek); 
- szulfonamidokkal (a szulfonamid-hatás csók

ken); 
- szulfit-tartalmú oldatokkal (a tiamin hatás csök

ken). 
óvatosan adható: 
- L-dopával (a 86-vitamin csökkentheti a hatá

sát). 
Együttadása során bizonytalan kölcsönhatások: 
-INH-val, cik!oszerinnel, 0-penicillaminnal. 

e Figyelmeztetés 
Kizárólag intramuscularisan alkalmazható! Vé

letlenszerű ív. beadás vagy jó véreilátású szövetbe 
való injektálás, illetve túladagolás esetén {lidokain 
tartalma miatt) az alábbi szisztémás reakciókkal kell 
számolni: szédülés, hányás, bradycardia, ritmusza
varok, kábultság, görcsök. 

Eltartás: 25 °C alatti hőmérsékleten, fénytól véd-
ve. 
• Megjegyzés: + v 
• Törzskönyvi szám: K-1598 

A Milgamma N kapszulában levő neurotrop B
vitaminok (8 1-vitamin származék, Bs-vitamin, B12-vi
tamin) kedvezően befolyásolják az idegrendszer és 
a mozgásszeNek gyulladásos és degenerativ meg
betegedéseit. 

A benfoliamin lipidoldékony aktivált 8 1-vitamin 
(tiamin) származék, melynek számos előnye van a 
tiaminnal szemben. Orálisan adagolva nemcsak íz
telen, szagtalan, de jóval rezisztensebb a tiamináz 
bontóenzimmel szemben; felszívódása 3-5-szőr 
kedvezőbb; nagyobb arányban (2-5-szörös 
mennyiségben) alakul át biológiailag aktív koenzim
mé, tiamin-difoszfáttá (TPP), azaz kokarboxilázzá, 
amely a szénhidrát anyagcserét befolyásolja: nagy 
dózisban sem vált ki anaphylactoid reakciókat; sze
désekor nem alakul ki a tiamin terápiára jellemző 
testszag; a bélperisztaltikát a tiaminnal ellentétben 
nem gátolja, hanem kis mártékben serkenti a sima
izmok múködését 

A 8 6-vitamin (piridoxin) neurotrop vitamin, amely 
részt vesz a fehérje-, zsír- és szénhidrát anyagcsere 
szabályozásában. Az extrapyramidális tüneteket az 
agytörzsre kifejtett hatása révén mérsékli. 



A 8
12

-vitamin {cianokobalamin) katalizáljaa bi
ológiai nukleinsav szintézist, és ezáltal elősegíti az 
új sejtmagok felépülését Fontos szerepet játszik a 
sejt anyagcseréjében és a vérképzésben, nélkü
lözhetetlen az idegrendszer normális múködésé
hez. 
o Hatóanyag 

250 i-\9 cyanocobalaminum, 40 mg benfoti
aminum, 90 mg pyridoxinium chioratum kapszulán
ként 
e Javallat 

Gyulladásos eredetű, fájdalmas neuropathiák, 
(pl. diabetes mellitus és alkohol okozta polyneu
ropathia), migrén, myalgiák, radicularis syndroma, 
HWS-syndroma, ceNicobrachialis syndroma, her
pes zoster, facialis paresis, roborálás, reconvales
centia. 
e Ellenjavallat 

A készítmény komponenseivel szembeni túlér
zékenység. A terhesség és a szoptatás időszaká
ban 25 mg-ot meghaladó napi 8 6-vitamin-bevitel 
nem javasolt. Mivel a készítmény a fenti kompo
nensból kapszulánként 90 mg-ot tartalmaz, a ter
hesség és a szoptatás idején alkalmazása nem 
ajánlott 
e Adagolás 

Szokásos adagja naponta 3--4-szer 1 kapszula. 
Enyhébb esetekben és amennyiben a beteg jól 

reagál, 1-2 kapszula naponta. 
A kapszulákat szétrágás nélkül, étkezés után 

kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Nem ismeretes. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A 86-vitamin terápiás adagja az L-dopa hatását 
csökkentheti. 

Továbbá az INH-val, a D-penicillaminnal és a 
cikloszerinnel is kölcsönhatások lépnek fel. 
e Figyelmeztetés 

Magas hőmérsékleten, illetve magas nedves
ségtartalmú környezetben, valamint aminofill
innel, C-vitaminnal illetve 8 2-vitaminnal kombiná
cióban adva jelentkezhet a készítmény elszínező
dése. A 812-vitamintartalma miatt inkompatibilis 
oxidáló- és redukáló anyagokkal és nehézfém
sókkaL 

A tiamin tartalmú oldatokban a 8 12-vitamin a 
tiamin metabolitjainak hatására gyorsan elbomlik 
(alacsony vasion kancentráció ezt a folyamatot gá
tolja). A riboflavin, kOlönösen egyidejű fényhatás 
mellett szintén e!ősegíti a bomlását. 

A nikotinamid gyorsítja a photolysist, ugyanak
kor az antioxidánsok mérséklik. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1597 

·'n"'i.:Lí1'11ftafi1ett~"(~Ox)•········ .•...• 
1111ftí.JFin' aoó mg tatílétta•(aox) 

M ', 'MM '' M '' ', 

ATCkÓd'Mó4A.ixcri. 

Az allopurinol a hipoxantin szerkezeti analógja. 
Az allopurinol- és fő metabolitja, az oxipurinal - gá
tolja a xantin-oxidáz enzimet, mely a hipoxantint 
xantinná, a xantint húgysawá alakítja. Csökkenti 
mind a szérum, mind a vizelet húgysavszintjét ezál
ta! megakadályozza az urátkristályok .kicsapódását 
a szövetekben, ill. lehetövé teszi azok feloldódását. 
A húgysavszint a kezelés 4. napjától csökken, a ha
tás maximuma kb. 2 hét után következik be. Alkal
mazható urikosuriás szerekke! együtt is, főleg kiter
jedt tophusképzódéssel járó esetekben. Az allopuri
nol kOlönösen hatásos a húgysavkövek kialakulásá
nak és újraképződésének megelőzésére. 

A gastrointestinalis traktusból 80-90%-ban fel
szívódik, maximális plazmaszintjét kb. %--2 óra alatt 
éri el. Plazmafelezési ideje 1-3 órára tehető. 

Elsősorban a májban alakul át oxipurinollá, mely 
szintén gátolja a xantin-oxiélázt. Az oxipurinal maxi
mális plazmaszintjét kb. 2--5 óra alatt éri el, a plaz
mafelezési ideje normál vesemúködés esetén 
12-27 óra, beszúkült vesefunkció esetén azonban 
megnyúlik. Plazmafehérjéhez sem az allopurinol, 
sem az oxipurinal nem kötődik. 

A napi dózis 1 0%-a allopurinol formájában 
glomerulus filtrációval, kb. 70%-a pedig oxipurinal 
formájában glomerulus filtráció és tubulai-is reab
szorpció útján Választódik ki. A maradék 20% a 
széklettel, változatlan formában távozik. 
e Hatóanyag 

100 mg, Hl. 300 mg allopurinolum tablettán ként. 
e Javallat 

Köszvény. Primer hyperuricaemia. Húgysav
nephropathiák megelőzése és kezelése. Haemato
lógiai betegségekhez társuló secundaer hyperuri
caemia. 
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Leukaemia, -lymphoma, egyéb malignus beteg
ség sugár- és/vagy kemoterápiás kezelésekor a fo
kozott sejtszétesés következtében kialakuló hyper
uricaemia megelőzésére és kezelésére. 

Húgysavkőképzódés és hyperuricosuriával járó 
Ca-oxalátkőképződés megelőzésére és kezelésére. 
e Ellenjavallat 

Allopurinollal szembeni túlérzékenység. Súlyos 
májbetegség. Súlyos vesebetegség {azotaemia). 
Terhesség {lásd Figyelmeztetés). Szoptatás. Idio
pathiás haemochromatosis {ill. ha a családi anam
nesisben szerepel). 

Akut köszvényes roham alatt az allopurinol keze
lés nem kezdhető el. 
• Adagolás 

Felnőtteknek 

A kezdeti adag naponta egyszer 10ó-300 mg. A 

napi adagot szükség esetén fokozatosan - a szé
rum húgysavszint 1-3 hetenkénti ellenőrzésével -
100 mg-onként célszerű emelni a megfelelő hatás 
eléréséig. 

A fenntartó napi adag általában 200-600 mg. 
Ritkán szükségessé válhat ennek túllépése napi 
800 mg-ig. · 

300 mg feletti napi dózis esetén 2-4 egyenlő 
részre kell elosztani a napi adagot. 

Daganatellenes kezelés eselén annak megkez
dése előtt 1-2 nappal el kell kezdeni az al!opurinol 
adását. 2-3 napon át napi 600-800 mg adása szük
séges, a fenntartó adag a szérum húgysavszint ala
kulásától függ. 

Gyermekeknek 
Malignus vérképzószeNi vagy daganatos be

tegséghez társuló secundaer hyperuricaemia vagy 
enzimrendellenesség esetén -általában napi 10-20 
mg/ttkg, a tumor nagysága, ill. perifériás blastszám, 
vagy a csontvelő infiltráltságának mértéke szerint. 

Időseknek 

A vese- és májműködéstől függóen az adag 
csökkentése szükséges, mert májbetegség, ill. be
szűkül! vesefunkció eselén nő a toxicitás veszélye. 

A gyógyszert étkezés után, bő folyadékkal kell 
bevenni. 
• Mellékhatás 

Ritkán fordulnak elő, általában beszúkült vese
funkció, ill. májbetegség esetén. 

Az allopurinol kezelés bevezetése akut köszvé
nyes rohamot provokálhat. Ennek elkerülése céljá
ból a kezelés kezdetén - legalább 1 hónapig -nem
szteraid gyulladáscsökkentő vagy colchicin kiegé
szítő adása javasolt. 

Viszkető maculopapulosus elváltozások, pur
purák a leggyakoribb tünetek, melyek a kezelés 
alatt bármikor jelentkezhetnek. llyen esetekben a 
kezelést azonnal abba kell hagyni. Ha a bórtünetek 
enyhék voltak, megszúnésük után az allopurinol új
ra adható csökkentett adagban {5 mg/ttkg), melyet 
fokozatosan lehet emelni. Ha a bórelváltozás vissza
tér, az allopurinol szedését azonnal és véglegesen 
abba kell hagyni. 

Ritkán előfordulhatnak Stevens-Johnson és/vagy 
Lyell syndromahoz hasonló exfoliativ bórreakciók 
lázzal, lymphadenopathiával, arthralgiával, eosino
philiával. Ilyen esetekben is azonnal és véglegesen 
abba kell hagyni az allopurinol adását Ezek az el
változások általában vese-, ill. májbetegségben 
szenvedó betegeken fordulnak elő. A tünetek kor
tikoszteroidokkal kezelhetók. 

Ritkán hányinger, hányás előfordulhatnak, de az 
allopurinol étkezés utáni bevételével elkerülhetók. 

Alkalmanként májfunkciózavar {szérum alkalikus 
foszfatáz, transzamináz emelkedés), leukopenia, 
leukocytosis is jelentkezhet. 

A következő mellékhatások esetén nem bizonyí
tott az összefüggés az allopurinol adásával: hasi fáj-
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dalom, hasmenés, alopecia, fejfájás, álmosság, ál
talános gyengeség, reverzibilis granulomatosus, 
hepatitis, cataracta, látászavarok. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- 6-merkaptopurinnal, azaüoprinnel (az allopuri

nol gátolja lebontásukat ezáltal növeli toxicitásukat, 
ezért adagjuk %-1/3-ra csökkentendő); 

- cytostaticummal {vérképzórendszer-t-,·Mroso
dás veszélye nő); 

- chlorpropamiddal (beszűkül! vesefunkció ese
lén tartós hypoglykaemia veszélye nő); 

- szulfinpirazonnal (az allopurinol hatása csök
ken); 

- teofilinne! {magas allopurinol szint gátolja a 
teofi!lin metabo!izmusát). 
• Figyelmeztetés 

Tünetmentes hyperuricaemia nem feltétlen indi
kációja a keze!ésnek. 

Gyermekeknek csak malignus vérképzőrend
szeri vagy daganatos betegségekhez társuló se
cundaer hyperuricaemia kezelésére, Hl. enzimrend
ellenesség esetén adható. 

Tertfességben csak az előny/kockázatigen gon
dos mérlege!ése után adható, ·mivel állatkísérletek 
alapján nem zárható ki egyértelműen magzatkárosí
tó hatása. 

A gyógyszerszedés ideje alatt bóséges folya
dékbevitelről kell gondoskodni. A napi vizelet 
mennyisége legalább 2 liter és semleges vagy eny
hén lúgos kémhatású legyen. 

A kezelés első időszakában a májfunkció rend
szeres ellenőrzése javasolt. 

Az allopurinol kezelést nem szabad elkezdeni 
akut köszvényben. 

Az akut roham lezajlása után lehet adását elkez
deni napi 0,5-1 mg colchicinnel vagy nemszteroid 
gyulladáscsökkentővel kiegészftve. Ha az allopuri
nol kezelés közben alakul ki akut köszvényes ro
ham, az allopurinol adását változatlan adagban foly
tatni kell, a rohamot colchicinnel vagy nemszteroid 
gyulladáscsökkentő szerrel kell kezelni. 

Veseelégtelenségben a dózist csökkenteni kell, 
20 ml/min clearance alatt a napi adag a 100 mg-ot 
nem haladhatja meg. Haemodialysissel az allopuri
nol és metabolitjai eltávolíthatók, dialysis kezelés 
esetén minden dialysis után 300-400 mg adása ja
vasolt. 

Azokban az esetekben, amikor a húgysavkínálat 
igen nagy (malignus betegségek kezelése, Lesch
Nyháli syndroma) az allopurinol kezelés ritkán a 
xantin szöveti lerakódásához vezethet, ez megfele
ló hidratálással megelőzhető. 

Vérképzőrendszeri elváltozások esetén rendsze
res vérképkontroll javasolt 

Túladagolás leggyakoribb tünetei: hányinger, 
hányás, hasmenés. Kezelése: az allopurinol és 
metabolitjai renális kiválasztódásának fokozása hid-



ratálással, megfelelő diuresis biztosításával. Ha kli
nikailag indokolt, dialysist kell végezni. 

Eltartás: szobahómérsékteten. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3431 {100 mg tablet
ta); OGYI-T.: 4049 (300 mg tabletta) 

MINIDIAB tatiletta(30J<} 

FARMITALIA · .. · .· ·• • .ATCkóq: A108 807 

Hatóanyaga a glipizid jelentős vércukorszint 
csökkentő hatású és alacsony toxicitású új, ún. má- · 
sodik generációs orális antidiabeticum. Szerkezeté
re nézve a szulfanilurea származék: A glipizid nor
moglykaemiás állatokon is csökkenti a vércukorszin
tet és antagonizálja a kisérletesen kiváltott hyper
glykaemiát. ln vitro és in vivo kísérletek szerint a ké
szítmény hatásának lényege, hogy a pancreas béta
sejtjeinek stimulálásával növeli az inzulintermelést 
Több éves kezelés után is megtartja terápiás haté
konyságát és jó tolerálhatóságát 

A bélból teljesen és gyorsan felszívódik. A bevé
teltól számított 30 perc után már észlelhető a vércu
korszint csökkenése. Kiválasztása a vizelettel törté
nik gyorsan, inaktív metabolitok formájában. 

A Minidiabot étkezés előtt kell bevenni, ezzel el
kerülhető a gyógyszer akkumulációja és a kései 
hypoglykaemia, és egyben mérsékli a postprandi
alis hyperglykaemiát. 
e Hatóanyag 

5 mg glipizidum tablettánként. 
G Javallat 

Felnőttkori, nem-inzulindependens diabetes 
mellitus (NIDDM), amennyiben az diétával (önma
gában) nem kezelhetó. 
e Ellenjavallat 

Inzulindependens diabetes me\litus (IDDM), sú
lyos ketoacidosis, diabeteses praecoma és coma, 
terhesség, súlyos vese-, illetve májműködési elégte
lenség, mellékveseelégtelenség és ismert egyéni 
gyógyszer-túlérzékenység (szulfonamid-allergia). 

Latens diabetes és praediabeteses állapot ese
lén szulfanil-karbamidok adása nem javallt. 
e Adagolás 

Egyéni beállítást igényel, időnkénti vizelet- és 
vércukorszint mérés alapján. Szokásos adagja: 
2,5-20 mg, azaz Y2-4 tabletta naponta, amely ada
got két vagy több részre elosztva közvetlenül a főét
kezések előtt kell bevenni. 

Első alkalommal kezelt beteg eselén ·a dózis 
%-1 tabletta naponta, szükség szerint növelve az 
adagot a beteg kielégitő állapotáig. 

Korábban orális antidiabeticumokkal már kezelt 
betegek esetén: a dózis nagysága függ a beteg kli
nikai és anyagcsere állapotától és attól, hogy miiYen 
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kezelést kapott előtte. Mindenképpen ajánlatos kis 
dózissal kezdeni és fokozatosan növeini a szüksé
ges adagig.Ezeknél a betegeknél alapos megfigye
lésre van szükség, és néha tanácsos rövid szünetet 
tartani a korábbi terápia és a Minidiab kezelés meg
kezdése között. 

Inzulinnal kezelt betegek esetén: ha az inzulin
nal kezelt betegek- kezelését Minidiab adásával 
egészítik ki. az esetek egy részében az inzulin-szük
ségtet csökken vagy mérséklódik. Ugyanakkor az 
első időszakban a beteg vércukorszintjét rendsze
resen ellenőrizni kell. 
o Mellékhatás 

Ritkán fordulnak elő és a következők lehetnek: 
gastrointestinalis zavarok, pl. émelygés, hányinger 
vagy gyomortáji teltségérzet valamint fejfájás. Ezek 
a mellékhatások általában dózisfüggóek és az adag 
csökkentésével megszüntethetók. Esetenként átme
neti allergiás bórreakciók jelentkezhetnek, melyek a 
kezelés során rendszerint elmúlnak. 

Ritkán hypoglykaemiás tünetek felléphetnek fő
leg legyengült vagy idősebb betegeknél, rendkivüli 
megterhelés után, rendszertelen étkézés, alkoholfo
gyasztás, máj és/vagy vesekárosodás esetén. Na
gyon ritkán szulfonamid-érzékeny egyénekbEm át
meneti, általában reverzibilis vérképzőrendszeri vál
tozások (agranulocytosis, aplastikus és haemo
lytikus anaemia) is felléphetnek. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható együtt: 
A glipizid hypoglykaemizáló hatását fokozhatják: 
nem-szteraid gyulladásgátlókkal (pl. szalicilátok, 

fenilbutazon és származékai), klofibrátta!, kumarin
származékokkal, MAO-bénítókkal, antibakteriális 
szulfonamidokkal, 

kloramfenikollal, ciklofoszfamiddal, probenecid
del, feniramidollal, béta-blokkolókkal. 

Együttadása a glipizid vércukorszint csökkentő 
hatását csökkenthetik vagy mérsékelhetik, hyper
glykaemia alakulhat ki: adrenalinnal, kortiko
szteroidokkal, orális fogamzásgátlókkal, tiazid típu
sú vizelethajtókkaL 
e Figyelmeztetés 

Ajánlatos a nem-inzulindependens diabetes 
mellitus kezelését alacsonyszénhidrát-tartalmú dié
tával kezdeni éhomi és postprandialis vércukorszint 
kizárólag diétával történő elérése érdekében. 
Amennyiben a megfelelő postprandialis vércukor
szint kellő mértékben nem csökkenthető, gyógysze
res kezelés válik szükségessé. 

A szulfanilureák csoportjába tartozó per os 
hypoglykaemizáló gyógyszerek csak a ketosissal 
nem járó, diétával nem kezelhetó, klinikai tüneteket 
mutató nem-inzulindependens diabetes mellitusban 
használhatók, amikor inzulin-kezelés nem szüksé
ges. 

A gyógyszeradagot fokozatosan és óvatosan 
keil emelni. A kezelés alatt rendszeres anyagcsere-

ellenőrzés szükséges (vér és vizeletcukorszint mé
rés). 

Hypoglykaemia előfordulásakor szénhidrát adá
sa, a nagyon ritkán előforduló eszméletvesztéssei 
járó esetben ív. glukóz infúzió lassú adása szüksé
ges. 

A beteQeket tájékoztatni kell a hypoglykaemia 
tüneteiról (izzadás, sápadtság, fejfájás, ingerlékeny
ség, alvászavar, remegés, tachycardia), és javasol
ni kell azt, hogy azok előfordulása eselén keressék 
fel kezelóorvosukat. Mútét után, trauma, fertózéses 
vagy lázas betegség esetén a normális anyagcsere 
fenntartásához átmenetileg szükség lehet inzulin
kezelésre. 

A szulfanilurea-kezelésben részesülő betegek 
kb. 10%-áná! alkoholtartalmú italok fogyasztása 
után ún. antabuse-like reakciók {alkohol indukálta 
flush) fellépésére lehet számítani. 

Eltartás: 30 °C alatt, szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: +V 
e Törzskönyvi szám: K- 2191 

· MINIPR.ESS 111ls.ré\ar~1 kápstllia •· • · 
..• :•(:lOi<) .•.•.•... ,.... é.> ;i>i;:<.:F •. 
MINIPR.ESS 2 mg•retard•J<ápsiula: • . 
····(~Ox)>: >, ..• ,. ,·.,·· :;:: 

MINIPRESS •4 riig retafd kapstÓla .•.· 

:.(3Öx)·······•· ......................................... > •••..•••••••.••••• , ••• , .•••. 
MINI.J>RESS 6 mg:retiird k~pszuJ~·.· . 

(30x) < < .. ·••• < :;3·:.····· 
1\/UNJPRESS l mgtabletta (10Q,x) < 
MINIPfi~S5·2.·mgtabletta(190l<)········:·.· 

· PFIZER'BICÍGÁL> ... ,· •. !I!CkóB':c~2t;J>.g;' 

A prazosin csökkenti a teljes perifériás ellenál
lást Értágító hatása, mely mind az arteriális, mind a 
vénás rendszeren kiegyensúlyozottan érvényesül, a 
postsynapticus alfaj-receptorok bénításának a kö
vetkezménye. Rendszerint nem okoz reflex tachy
cardiál. 

A vérnyomás csökkentése nem jár együtt a szív
perctérfogal, a szivfrekvencia, a vese vérátáramlása 
és a glomerulus filtráció mértékének klinikailag érté
kelhető változásávaL Az esetek többségében tartós 
kezelés a plazma renin aktivitást kevéssé befolyá
solja. A vérnyomás csökkentése a perifériás értágí
tó hatás következménye. Mind a fekvő, mind az álló 
helyzetben mért vérnyomást csökkenti. A diastales 
nyomás csökkentése kifejezettebb. Hatáscsökke
nés tartós kezelés során sem alakul ki. A szedés hir
telen megszúnését követően a vérnyomás 
..rebound" emelkedése nem fordul elő. 

Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a prazosin 
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csökkenti a LDL-szintet, (aterogén koleszterin frak
ció) és nem befolyásolja vagy növeli a HDL-szintet 
(protektív koleszterin frakció). 

Keringési elégtelenségben a terápiás hatás a 
balkamrai töltőnyomás (szív elóterhelése) és a teljes 
perifériás ellenállás (szív utóterhelése) csökkentésé· 
nek, valamint a szív-perctérfogat növekedésének az 
eredménye. Ezek a hatások mind az arteriolákon, 
mind a vénákon kiegyensúlyozottan"érvéi"iyesül6 ér
tágító hatással hozhatók összefüggésbe. 

Értágító hatása következtében mérsékli a 
Raynaud-syndroma és -betegség tüneteit. 

Hatását jóindulatú prostata hyperplasiában ami
rigy- és izomszövet alfaj-receptorainak gátlása ré
vén fejti ki. 

A tabletta orális adagolását követően egész
séges önkéntesekben és hypertoniás betegekben 
1-2 órán belül maximális koncentrációt mértek a 
plazmában, felezési ideje 2-3 óra. 

A relard kapszulánál 3 órán belül maximális 
koncentrációt mértek a plazmában, felezési ideje 
10,8 óra. 

Mivel a vese véráramtását és a glomerulus filtrá
ciót nem befolyásolja kedvezőtlenül, biztonságosan 
adható csökkent vesemOködés eselén is. 

Erősen kötődik a plazmafehérjékhez, ezért dialy
sissei túladagolás esetén nem távolítható e! a szer
vezetből. 

e Hatóanyag 
1 mg, ill.' 2 mg prazosinum {prazosinium chio

ratum alakjában) tablettánként. 
Segédanyagok: kalcium-hidrogén foszfát, kuko

ricakeményító, mikrokristályos cellulóz, natrium-lau
ril szulfát, magnézium stearát. 

1, 2, 4, 6 mg prazosinum (prazosinium chio
ratum alakjában) relard kapszulánként. 

Segédanyagok: talkum, semleges olaj, Eudragit 
RS 100, laktóz, kukoricakeményftó, szacharóz. 

A relard kapszuta nyújtott hatású készítmény, 
amely a hatóanyagat diffúziós lakkréteggel bevont 
granutátum formájában tartalmazza, biztositva az 
egyenletes és tartós hatóanyagleadást. 
ct Javallat 

Kü!önbözó etiológiájú és súlyassági fokú hyper
ionia. Adható önmagában, vagy diureticumokkal 
és/vagy egyéb antihypertensiv gyógyszerekkel 
együtt. 

Mérsékelt és súlyos szíve!égtefenség: kiegészít
heti az addig alkalmazott kezelést (szívglikozidok és 
diureticumok), ha arra a beteg nem reagált megfe
lelóen, vagy refrakterré vált. 

Raynaud-syndroma, Raynaud-betegség. 
Jóindulatú prostata hyperplasia által okozott 

húgyúti obstrukciók adjuváns tüneti kezelése. 
e Ellenjavallat 

A kinazolinak iránti túlérzékenység. 
Nem ajánlott szívelégtelenség kezelésére, ha 

annak oka mechanikus obstructio, mint aorta steno-



sis, mitra!is stenosis, tüdóembó!ia, és restrictív peri
cardialis folyamat. Friss myocardialis infarctus kö
vetkeztében kialakuló szlvelégtelenség Minipress 
kezelésére vonatkozóan nincs elegendő tapaszta
lat. Állatokon teratcgen hatása nincs, de adásának 
veszélytelensége a terhesség és szoptatás ideje 
alatt nem bizonyított. A prazosin kis mennyiségben 
kiválasztódik az anyatejben. 

Terhes és szoptató anyáknak csak a gyógyszer 
adásának előnyeit és a lehetséges hátrányait gon
dosan mérlegelve adható. Adása 12 éven aluli gyer
mekeknek nem ajánlott. 
e Adagolás 

Ajánlatos a kezelést kisebb napi adagokkal kez
deni. Az első héten célszerű megállaprtani a beteg 
egyéni érzékenységét, ezt követően a napi adag fo
kozatosan emelhető a megfelelé hatás eléréséig, 
mely rendszerint 1-14 napon belül alakul ki. Ezt az 
adagot célszerű a hatás optimumának kialakulásáig 
tovább adni, a dózis emelése csak ezután ajánlott. 

Tabletta 
Hypertonia kezelésére. Monoterápia, egyéb 

antihypertensiv terápiában nem részesülő betegek
nek: első nap este 0,5 mg, majd napi 2-3-szorO,S mg 
3-7 napig. Hacsak a beteg nem túlérzékeny a 
gyógyszer iránt, ez az adag a következő 3-7 napon 
naponta 2-3-szor 1 mg-ra emelhető. Ezt követően a 
kívánt vérnyomáscsökkenés eléréséig a napi adag 
fokozatosan, legfeljebb 20 mg-ig emelhető. Szoká
sos fenntartó adag napi 3-20 mg 2-3 részletben. 

Kombinált kezelés diureticumokkal. Ha a beteg 
hypertoniája az önmagában adott diureticumokkal 
nem befolyásolható megfelelóen, a diureticum 
adagját a szokásos fenntartó dózisra csökkentve, 
első este 0,5 mg, majd naponta 2-3-szar 0,5 mg 
Minipress tabletta adható mellé. A kezdeti megfi
gyelési periódus után a Minipress adagja fokozato
san növelhető a kívánt hatás eléréséig. 

Kombinált kezelés egyéb vémyomáscsökken
tókke!. Az egyéb antihypertensiv szerekkel nem ki
elégítő terápiás eredménnyel kezelt betegeknek 
Minipress terápia bevezetése esetén az addig ada
golt vérnyomáscsökkenték (pl. béta-receptor bloc
kolók, alfa-metildopa, rezerpin, clonidin, kalcium 
antagonisták, ACE gátlók stb.), adagját csökkenteni 
kell, mivel a hatások összegzódése várható. A csök
kentett adagokhoz adunk első este 0,5 mg, majd 
naponta 2-3-szor 0,5 mg Minipress tablettát, amely 
adagok fokozatosan növelhetók a kívánt hatás el
eresetg. Béta-blockkolókkal, kalcium antago
nistákkal, ACE gátlókkal együtt adva a vérnyomás 
csökkenése nagyfokú lehet, ezért a kezelést feltétle
nül kis adagokkal kell kezdeni. 

Mérsékelt és súlyos vesekárosodásban szanve
dó betegek kezelése. Eddigi tapasztalatok szerint a 
vese működését nem befolyásolja-károsan. Beszú
kült vesemúködésú betegek általában a prazosin 
kis adagjaira is jól reagálnak, ezért a kezelést aján-

!ott napi 0,5 mg Minipress tablettával kezdeni és az 
adagokat csak óvatosan emelni. 

Szívelégtelenség kezelésére. Az ajánlott kezdő 
adag naponta 2-4-szer 0,5 mg fokozatosan emelve 
napi 3-4-szer 1 mg-ig. Ez az adag fokozatosan nö
velhető a beteg klinikai javulásának eléréséig, mely
nek megállapltása a beteg· cardialis állapotának 
gondos megfigyelése, szűkség esetén haemody
namikai vizsgálatok eredménye alapján történjék. 
Szigorú orvosi ellenőrzés me!lett az adagok 2-3 na
ponként növelhetók. Súlyos dekompenzált betegek 
a dózis gyors, 1-2 napon belüli beállítására is sor 
kerülhet, ezt ajánlott haemodynamikai manitorozás 
me l lett végezni. A kezelés során az optimális klinikai 
javulás eléréséhez esetenként szakség ·lehet a 
Minipress adagjának ismételt beállítására. 

Javasolt kez dó adagok: napi 2-4-szer 0,5 mg fo
kozatosan emelve napi 4 mg-ig. 

Szokásos fenntartó adag: · 4--6 mg, maximum 
20 mg napi 3-4 részletben. 

Raynaud-syndroma, ill. betegség kezelésére ja
vasolt kezdő adagja naponta 2-szer 0,5 mg 3-7 na
pig, szokásos fenntartó adag naponta 2-4 mg. 

Maximális napi adag 6 mg. 
Jóindulatú prostata hyperplasia esetén az 

obstructioós tünetek csökkentésére első este 0,5 mg, 
majd 2-szer 0,5 mg 3-7 napig. Az adag fokozatosan 
hetente emelhető legfeljebb napi 2-szer 2 mg-ig. 
Ezen adag túllépése nem javasolt. 
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Relard kapszula 
A Minipress retard kapszulák adagját naponta 

egyszer kell bevenni. 
Hypertonia kezelésére. Monoterápia, egyéb 

antihypertensiv terápiában nem részesülő bete
geknek: első nap este 1 mg, majd további 3-7 na
pig 1 mg, ha csak a beteg nem túlérzékeny a 
gyógyszer iránt, ez az adag a következő 3-7 napon 
naponta 1-szer 2 mg-ra, majd napi 4 mg-ra emelhe
tő. Ezt követően a kivánt vérnyomáscsökkenés el
éréséig a napi adag fokozatosan, legfeljebb 20 mg
ig emelhető. Szokásos fenntartó adag napi 1-6 mg, 
maxiumum 20 mg naponta egyszer. 

Kombinált kezelés diureticumokkal. Ha a beteg 
hypertoniája az önmagában adott diureticumokkal 
nem befolyásolható megfeletően, a diureticum 
adagját a szokásos fenntartó dózisra csökkentve, 
első este 1 mg, majd naponta 1 mg Minipress retard 
adható mellé. A kezdeti megfigyelési periódus után 
a Minipress retard adagja fokozatosan növelhető a 
kívánt hatás eléréséig. 

Kombinált kezelés egyéb vémyomáscsökken
t6kkel. Az egyéb antihypertensiv szarekkel nem ki
elégítő terápiás eredménnyel kezelt betegeknek 
Minipress terápia bevezetése eselén az addig ada
golt vérnyomáscsökkenták (pl. béta-receptor blok
kolók, alfa-metildopa, rezerpin, c!onidin, kalcium 
antagonisták, ACE gátlók stb.), adagját csökkenteni 
kell, mivel a hatások összegzódése várható. A csök-

kef")tett adagokhoz adunk első este 1 mg, majd na
ponta egyszer 1 mg Minipress retard kapszulát. Az 
adagok fokozatosan növethetök a kívánt hatás el
éréséig. Béta-blockolókkal, kalcium antagonisták
kal, ACE gátlókkal együtt adva a vérnyomás csök~ 
kenése nagyfokú lehet, ezért a kezelést feltétlenül 
kis adagokkal kell kezdeni. 

Mérsékelt és súlyos vesekárosodásban szanve
dó betegek kezelése. Eddigi tapasztalatok szarint a 
vese múködését nem befolyásolja károsan. Beszú
kült vesemúködésú betegek általában a prazosin 
kis adagjaira is jól reagálnak, ezért a kezelést aján
lott napi 1 mg-mal kezdeni és az adagokat csak 
óvatosan emelni. 

Szíve/égtelenség kezelésére. Az ajánlott kezdő 
adag naponta egyszer 1 mg. Ez az adag fokozato
san növelhető a beteg klinikai javulásának elérésé
ig, melynek megállapítása a beteg cardialis állapo
tának gondos megfigyelése, szükség eselén 
haemodynamikai vizsgálatok eredménye alapján 
történjék. Szigorú orvosi ellenőrzés mellett az ada
gok 2-3 naponként növelhetók. Súlyos dekompen
zált betegeken a dózis gyors, 1-2 napon belüli be
állítására is sor kerülhet, ezt ajánlott haemody
namikai monitorozás mellett végezni. A kezelés so
rán az optimális klinikai javulás eléréséhez eseten
ként szükség lehet a Minipress retard adagjának is
mételt beállítására. 

Javasolt kezdő adagok: naponta egyszer 1 mg 
relard kapszula, fokozatosan emelve napi 4 mg-ig. 

Szokásos fenntartó adag: 4-6 mg, maximum 20 
mg egyszer adagolva naponta. 

Raynaud-syndroma, ill. betegség kezelésére ja
vasolt kezdő adagja naponta egyszer 1 mg retard 
kapszula 3-7 napig, szokásos fenntartó adag na
ponta 2-4 mg. 

Maximális napi adag 6 mg. 
Jóindulatú prostata hyperplasia esetén az 

obstructios tünetek csökkentésére ajánlott kezdő 
adag 1 mg 3-7 napig. Az adag fokozatosan, heten
te emelhető legfeljebb napi 4 mg-ig. Ezen adag túl
lép6se nem javasolt. 
e. Mellékhatás 

Szédülés, fejfájás, kábultság, gyengeség, há
nyinger, palpitatio, orthostetikus hypotonia. 

A kezelés során ezek· amellékhatások rendsze
rint megszúnnek, vagy oly kismértékúek, hogy a 
gyógyszer adagjának csökkentését nem teszik 
szükségessé. Fentieken kívül a következő mel
lékhatásokat írták le: hányás, hasmenés vagy szék
rekedés, alhasi dyscomfcrt érzés és/vagy fájdalom, 
oedema, májfunkció rendellenességek, pancreati
tis, dyspnoe, eszméletvesztés, tachycardia, ideges
ség, hallucináció, depresszió, gyakori vizelési inger 
és inkontinencia, paraesthesia, kiütés, viszketés, 
alopecia, lichen planus, impotencia, homályos lá
tás, a sclera pirossága, orrvérzés, fülcsengés, száj
szárazság, orrdugulás és izzadás, láz, pozitív anti-
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nuclearis antitest titer, arthralgia. Ezen mallékha
tások előfordulása ritka és összefüggésük a gyógy
szer szedésével nem minden esetben volt megálla
pítható. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyéb antihypertensivumok, illetve diureticumok 
egyidejú adagolása a vérnyomáscsökkenést fokoz
za. 
• Figyelmeztetés 

A betegek igen kis százalékában a Minipress el
ső adagja hirtelen nagyfokú reakció! vált ki, pár per
ces, ritkár"! 1 órán át tartó eszméletvesztést Ez a je
lenség, mely feltételezhetően orthostatikus hypoten
sio következménye, túlérzékeny betegeken rend
szerint az első adag bevételét követően 30-90 per
cen belül következik be, és előzetesen jelentkező 
szédülés, gyengeség és izzadás kiséri. Ez a jelen
ség spontán rendeződik az esetek többségében az 
első adagok után, illetve óvatos dózisbeállítást kö
vetően nem ismétlődik. A leírt hatás dózisdepen
dens, a hypertonia súlyosságával nem függ össze. 
Az eddigi klinikai tapasztalatok alapján a kezdeti 
hypotensiv tünetek gyakorisága és súlyossága kis 
kezdő dózisok adásával és az adagok óvatos eme
lésével csökkenthető. A beteget előzetesen fel kell 
világosltani, hogyan előzheti meg az orthostatikus 
hypotensio kialakulását, és fe! kell hívni a figyelmét, 
hogy kerülje az olyan helyzeteket, amikor a 
Minipress relard bevezetése·során jelentkező szé
dülés, vagy eszméletvesztés következtében sérülés 
érheti. 

Akut, vagy krónikus balkamrai szívelégtelenség
ben erőteljes diuretikus, vagy értágító kezelést kö
vetően adott prazosin a balkamrai telódés csökken
tése révén a szívperctérfogat és a szisztémás vér
nyomás szignifikáns csökkenését okozhatja. Ilyen 
esetekben a dózis beállítása, ill. emelése, különös 
óvatosság mallett ajánlott, a beteg gondos megfi
gyelése mellett. 

Keringési elégtelenségben szenvedő betegek
nél több hónapos kezelés során a Minipress hatá
sosságának csökkenését észlelték. Ez a betegek 
többségében súlygyarapodással és folyadékreten
ciót jelző perifériás oedemaképződéssei járt együtt. 
Mive! az ilyen súlyos betegek állapotának spontán 
romlása is feltételezhető, a prazosin terápia oki be
folyása nem bizonyított. Fontos a diureticumok 
adagjának gondos, a beteg klinikai állapotának 
megfelelő beállítása. Azokban az esetekben, amikor 
anna~ ellenére, hogy nincs folyadékretenció, a be
teg állapota mégsem javul kielégítóen, a Minipress 
adagjának növelése rendszerint hatásos lehet. 

Mivel a Minipress esőkkenti a perifériás ellenál
lást, Raynaud syndromában, illetve betegségben és 
jóindulatú prostata túltengésben történő alkalmazá
sakor a beteg vérnyomását- elsősorban a kezelés 
kezdetén és az adag növelésekor - gondosan el
lenőrizni kell! 



Fokozott óvatosság ajánlott olyan betegek ese
tében, akik egyéb vérnyomáscsökkentő hatású 
gyógyszert is szednek. 

Minipress kezelés alatt fals pozitív reakciót ad
hat a pheochromocytoma teszt. 

Túladagolás: hypotonlát okozhat. Legfontosabb 
a cardiovascu!áris rendszer támogatása. A vérnyo
más helyreállása, a szívfrekvencia normalizálódása 
a beteg fekvőhelyzetben tartásával elérhető. Ha ez 
nem eredményes, a shock kezelésére plazma ex
pansiót kell alkalmazni, és ha szükséges, vasapres
sorokat kel! adni. 

A vesefunkció monitorozása, ill. támogatása 
szükséges lehet. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
e Megjegyzés: + v 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3790 (1 mg retard kap
szula): Tsz.: 3791 (2 mg retard kapszula): Tsz.: 3792 
(4 mg retard kapszula); Tsz.: 3793 (6 mg retard kap
szula); Tsz.: 3591 (1 mg tabletta); Tsz.: 3592 {2 mg 
tabletta) 

· MINTEZOt:szllszpéijziÓ @:l;mlJ· 
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o Hatóanyag 
3 g tiabendazolum (30 ml) szuszpenzióban. 1 ml 

szuszpenzió 100 mg hatóanyagat tartalmaz. 
o Javallat 

Ascaris-, Enterobius-, Strongy!oides-, Necator 
americanus, Ancylostoma duodenale fertőzések, to
vábbá trichuriasis és trichinosis. 
e Ellenjavallat 

Terhesség. 
o Adagolás 

A hatás eléréséhez elegendő 50 mg/ttkg 
mennyiség, ezt ajánlatos két részben (este és más
nap reggel étkezés után) beadni. 

Enterobiasisban a kúrát célszerű egy hét múlva 
megismételni. 

Trichuriasisban és cutan larva migrans esetében 
pedig napi 50 mg/ttkg-os adagokban egymást kö
vető 2-3 napon át folytatni a készítmény adását. 24 
óra alatt legfeljebb 3 g adható. 
e Mellékhatás 

Hányinger, hányás, szédülés, hasmenés, gyo
mortáji fájdalom, fáradtság, aluszékonyság, bőrki
ütés; viszonylag rltkábban hidegrázás, magas láz 
és nyirokmirigy-duzzanat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Figyelmeztetés 

A gyógyszer szedése alatt és azt· követően 24 
óráig a székletnek sajátos szaga van. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K- 603 

ÖsZtrogén-gesztagén kombináció! tartalmazó 
manafázisos orális fogamzásgátló, melynek gesz
tagén komponen-se, a gesztaden mintegy 3-szar ha
tásosabb a levonorgesztrelnél. Hatását elsősorban 
az FSH és az LH szekréció megakadályozásával, az 
ovulatio gátlásával fejti ki. Gátolja továbbá a spermi
umok cervix nyákan történő áthaladását, valamint a 
megtermékenyített petesejt beágyazódását. 
o Hatóanyag 

0,03 ·mg aethinyloestradiolum és 0,075 mg 
gestodenum drazsénként 
e Javallat 

Orális fogamzásgátlás. 
e Ellenjavallat 

Terhesség, súlyos májbetegség, Oubin..Joh-nson 
syndroma, Rotor syndroma; fennálló vagy az anam
nesisben szereplő: cardiovascularis és cerebrovas~ 
cularis elváltozások, thromboemboliás megbetege
dések, májdaganatok, errllő- vagy endametrium 
carcinoma; lipidanyagcsere-zavarok, súlyos hyper
tonia, súlyos diabetes mellitus, sarlósejtes anaemia, 
ismeretlen eredetű hüvelyi vérzés, atcsclerosis 
(mely a megelőző terhességek folyamán súlyosbo
dott); kórelőzményben szereplő idiopathiás terhes~ 
ségi icterus, súlyos terhességi pruritus, herpes ges
tationis. 
e Adagolás 
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Naponta 1 drazsé (lehetőleg mindig azonos idő
pontban) a menstruáció 1. napjától kezdve 21 na
pon át. Ezután 7 nap szünetet kell tartani, ez idő 
alatt menstruatioszerú vérzés jelentkezik. A követke~ 
zó 21 drazsészedéséta 7 napos szünet utáni 8. na
pon (az elsó drazsé bevételét követően 4 'héttel, a 
hét ugyanazon napján) kell elkezdeni. 

Más orális fogamzásgátló szedésről történő át
térés esetén is a fenti adagolást kell alkalmazni. 

Szülés vagy abortus után legkorábban az első 
bifázisos ciklust követő menstruatio 1. napján kell a 
drazsé szedését elkezdeni. Az első bifázisos ciklus 
az idóelótti ovulatio következtében általában megrö
vidüL Ha a drazsé szedése már az első spontán vér~ 
zés jelentkezésekor elkezdődik, lehet, hogy nem 
gátolja meg az idó előtti ovulatiot, ezért a ciklus el
ső 2 hetében előfordulhat, hogy nem biztos a fo
gamzásgátlás. 

Ha a drazsé bevétele elmarad a szakott idő
ben, úgy azt 12 órán belül pótolni kell. Az utolsó 
drazsé bevételét követő 36 órán túl már nem meg
bízható a fogamzásgátlás. Az időelőtti vérzés elke
rülésemiatt azonban- az elfelejtett drazsé/kl kiha
gyásával - folytatni kell a szedést a megkezdett 
csomag ból. 

Ez idő alatt egyéb, nem hormonális fogamzás-

gátló módszer (kivéve a naptármódszert és a hó~ 
mérsékletmérés módszerét) alkalmazása javasolt. 
e Mellékhatás 

Hányinger, hányás, fejfájás, mellfeszülés, test~ 

súly- és libido változások, lehangoltság, májfoltok, 
l<öztivérzések, kontaktlencse visetési panaszok. Rit
kán trigliceriéiszint emelkedés, vércukorszint emel
kedés, glukóztolerancia csökkenés, vérnyomás
emelkedés, thromboembotia, hepatitis, hepatoade
noma, epehólyag megbetegedések, sárgaság, bőr
kiütés, hajhullás, a hüvely váladék megvá!tozása, 
hüvely gombásodás, szakatlan fáradtság, hasme
nés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható együtt: 
- ampicitinnel, kloramfenikollal, neomicinnel, pe

nicillin V·vel, szulfonamidokkal, tetracik!inekkel, 
dihidroergotaminnal, tranquillánsokka! (csökkenhet 
a fogamzásgátló hatás, ezért más nem hormonális 
fogamzásgátló módszer alkalmazása is javasolt), 

- anticoagulánsokkal, kumarin- vagy indandion 
származékokkal (prothrombin idő meghatározás és 
szükség esetén az anticoaguláns adagjának módo
sítása válhat szükségessé), 

- triciklikus antidepresszánsokkal, maprotilinnel 
(növekedhet biohasznosulásuk, toxicitás veszélye), 

-orális antidiabeticumokkal, inzulinnal ( adagjuk 
módosítása válhat szükségessé), 

- bromocriptinnel (amenorrhoea és/vagy galact
orrhoea jelentkezhet), 

- hepatotoxikus hatású gyógyszerekkel, főként 
dantrolennel (hepatotoxicitás fokozódás veszélye, 
kOlönösen a 35 év feletti nők esetében). 
o Figyelmeztetés 

Alkalmazásának megkezdése előtt általános or
vosi vizsgálatot (elsősorban-vérnyomásmérés, vize
letcukor meghatározás, májfunkció vizsgálat, emlő
vizsgálat, cytologiai kenet vizsgálat) kell végezni a 
kockázatot jelentő betegségek, ill. a terhesség kizá
rása céljából. 

Az alkalmazás időtartama alatt kb. félévenként 
orvosi ellenőrzés szükséges. 

Vír-ushepatitis lezajlása { májparaméterek norma
fizálódása) után kb. 6 hónap múlva lehet oré.lis hor
monális fogamzásgátlást alkalmazni. 

Nemi hormonokkal történő tartós kezelés során 
ritkán jóindulatú, igen ritkán rosszindulatú májdaga
natok előfordulását észlelték, melyek egyes esetek
ben életveszélyes intraabdominális vérzésekhez ve
zettek. Ha súlyos fájdalmak jelentkeznek a hasi terü
let felső részén és májmegnagyobbodás vagy 
intraabdorminális vérzés jelei mutatkoznak, májda
ganat gyanúja merülhet fel. Szükség esetén a fo
gamzásgátló szedését le kell áHítani. 

Szoptatás idején az ösztrogén komponens tejel
választást csökkentő hatása miatt alkalmazása 
megfontolandó. 

A megvonásos vérzés kimaradása esetén a 
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gyógyszer szedése csak a terhesség kizárása után 
folytatható. 

Köztivérzések esetén a szedést folytatni kell, 
ezek a vérzések többnyire maguktól megszünnek. 
Amennyiben a köztivérzések nem szűnnek vagy is
métlődnek, orvosi kivizsgálás szükséges a szervi el
változáS kizárása céljábóL 

Hányás, hasmenés esetán a drazsé szedést 
folytatni kell, de más, mechanik-us -fogamzásgátló 
módszert is kell alkalmazni. 

Az ősztragént tartalmazó orális fogamzásgátlót 
szedák esetében megnövekedhet a thromboem
boliás megbetegedések, cerebralis és myocardialis 
infarctus, subarachnoidalis haemorrhagia előfordu
lásának valószínűsége. Ez a kockázat magasabb a 
kor előrehaladtával, de főként dohányzák esetén. 
Ezért 30 év feletti nőknek a dohányzás teljes elha
gyása javasolt 

Nem szedhetik a gyógyszert olyan nók, akiknek 
családjában fiatalkori thromboemboliás megbete
gedések vagy véralvadási zavarok fordultak elő. 

Az adagolás azonnali leállítása szükséges: 
-először fellépő vagy rosszabbodó migrén jelle

gű, szakattanul erős fejfájások, akut látászavarok és 
érzéskiesések, thrombosis vagy infarctus gyanúja 
esetén, 

- jelentős vérnyomásemelkedés, icterus, ill. 
icterus nélküli hepatitis, generalizált pruritus jelent
kezése, epilepsia, ill. az epilepsiás rohamok gyako
ribb előfordulása esetén, valamint 

- tervezett mútét (előtte 6 héttel), hosszantartó 
immobilizáció (pL balesetek után) és terhesség ese
tán. 

Eltartás: száraz, hűvös helyen. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 2383 

Kombinált fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer, 
mely paracetamol! és koffeint tartalmaz. 

A paracetamol para-aminafenol származék, az 
acetilszalicilsavhoz hasonló analgetikus és 
antipyretikus hatássaL Gyengén gátolja a prosz
taglandin bioszintézisét, mégis effektív fájdalom- és 
lázcsi_l_lapító, ami azzal magyarázható, hogy a cik
looxigenáz! a központi idegrendszerben erősebben 
gátolja, mint a periférián. Analgetikus hatásához a 
perifériás bradykinin-érzékeny fájdalomérző recep
torok blokkolása is hozzátartozik. 

Nem gátolja a thrombocyta-aggregatlot {mint az 
acetilszalicilsav), n_em okoz központi idegrendszeri 
depressiót, és tolerancia, ill. dependencia sem ala
kul ki adása során. 
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A gyomor- béltraktusból jól felszívódik. A maxi
mális plazmakoncentráció 30-60 perc múlva alakul 
ki, felezési ideje 1-2,5 óra. Túlnyomórészt a májban 
metabolizálódik. A metabolitok a vizelettel ürülnek. 

A koffein a nem kábító fájdalomcsillapítók hatá
sát fokozza. oly módon, hogy a májban metabo
lizálódó gyógyszerel< plazma-átáramtását csökken
ti, így megnyújtja a felezési időt és növeli a sleady
state koncentrációt. 
e Hatóanyag 

400 mg paracetamolum, 50 mg coffeinum tab
lettánként. 
e Javallat 

Enyhe és középsú!yos fájdalmak csillapítása. 
Enyhíti a meghűlés, az influenza okozta rossz közér
zetet és csökkenti a lázat. 
e Ellenjavallat 

Paracetamol túlérzékenység. A vese- és máj
funkció zavarai. Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz hiá
nya {haemolytikus anaemia). 

12 éves kor alatt adása nem ajánlott. 
e Adagolás 

Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek 1-2 
tabletta. Ha szükséges, az egyszeri adag 4 órán
ként ismételhetó, de 24 óra alatt nem adható több
ször, mint legfeljebb összesen 4 alkalommal. 
e Mellékhatás 

Terápiás adagban ritkán fordulnak elő. Érzékeny 
egyéneken túlérzékenységi reakciók (pl. bőrvörös
ség, bőrkiütés). alakulhatnak ki. Nagyon ritkán asth
ma, orrnyálkahártya duzzanat. Nagy adagban, fóleg 
tartós alkalmazás során toxikus, igen nagy adagok
ban letális májkárosodást {irreverzibilis májszövet
necrosist) okozhat. Ennek korai tünetei: étvágytalan
ság, hányinger, hányás, izzadás. általános gyenge
ség, rossz közérzet 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- májenzim indukció! növelő készítményekkel 

{pl. fenobarbitál, glutetimid, fenitoin, karbamazepin, 
rifampicin (a toxikus paracetamol-metabolitok fel
szaporodhatnak); 

- klóramfenikollal (ennek lebomlása megnyúlik, 
toxicitása megnő); 

- anticoagulansokkal (prothrombin-idö megnő); 
- doxorubicinnel ( májkárosodás veszélye nő); 
- metoklopramiddal (fokozza a paracetamol fel-

szívódását). 
e Figyelmeztetés 

Máj- és vesekárosodás esetén adagolása orvosi 
megfontolást igényel. 

Az előírt adagot túllépni nem szabad. 
Amennyiben a glomerulus filtrátum kevesebb, 

mint 10 ml/perc. úgy a gyógyszer.két bevétele kö
zött nem 4 órának, hanem 8 órának kell eltelnie. 

Befolyásolhatja a laboratóriumi tesztek eredmé
nyét {a szérum húgysav-, a vér heparin-, teofillin-, 
cukor-, a vizelet aminosav szintjét). , 

Tartós és/vagy túl nagy adagok alkalmazása 
esetén máj- és vesekárosító hatás, továbbá vérkép
elváltozások jelentkezhetnek. A hepatotoxikus hatás 
klinikai és laboratóriumi tünetei az alkalmazás után 
12-72 órával jelentkezhetnek. 

Terheseknek {különösen az !. trimesterben) és 
szoptatós anyáknak történő adása megfontolandó. 

Gyermekeknek 3 napnál tovább csak orvosi el
lenőrzés mellett adható. 

Egyidejű alkohol fogyasztása a májkárosodás 
veszélyét növeli. 

Túladagolás esetén a túl nagy adag paraceta
mott bevételét követően 2-3 nap után Vehető észre 
a májkárosodás. A kialakuló elváltozást a májsejtek
ben az erősen reaktív intermedier anyagcsereter
mékek felhalmozódása okozza. Ezért túladagolás 
esetén mielőbbi hánytatás (emetin) javasolt A 
10-12 órán belül adott antidoturnak (N-acetilcisztein 
vagy metionin) a glutation prekurzorai, amelyek 
inaktiválják a paracetamol toxikus metabolitját, vé
dik a májat. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3886 

• Hatóanyag 
600 mg mesnum (3 ml) ampullánként 

e Javallat 
Aerosolként alkalmazva: postoperatív periódus

ban légzési ternávai kiegészítve az expectoratio 
megkönnyitése, és a pulmonális komplikációk meg
előzése. Cystikus fibrosis, status asthmaticus, 
chronikus bronchitis, asthmatictis bronchitis, 
bronchialis emphysema és bronchiectasia esetén 
az expectoratio megkönnyítése. Nyákretenció kö
vetkeztében kialakuló obstructív pulmonalis atelec
tasia. 

lnstillációval alkalmazva: a nyákdugóképződés 
megelőzése és a bronchusok leszívásának meg
könnyítése az intenzív terápiában és az anaesthe
siában, a kiürülés megkönnyítése sinusitis maxillar
isban. 
e Ellenjavallat 
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Nyákfelhalmozódás nélküli asthma, aeroszollal 
szembeni intolerancia, súlyosan legyengült állapot, 
amelynek következtében a beteg képtelen köhögni. 
expektorá!ni, továbbá a gyors bronchiális leszívás 
feltételeinek hiánya, mive! a hirtelen elfolyósodó 
szekrétum a légutakat eláraszthatja. 
• Adagolás 

Porlasztóval ( szájcsutorával vagy maszkkal 
vagy sátor alatt) hígítás nélkül vagy ugyanannyi 
desztillált vízzel, vagy izotóniás nátrium-klorid-oldat-

tal hfgítva 1-2 amp., szükség szerint napi 1-4 alka
lomma!. A porlasztás történhet: 

a) légköri nyomáson a kórházi kezelés során 
bronchodi!atátorok, kéntartalmú készitmények, 
antibiotikumok alkalmazásakor használatos készü
lékkel; 

b) intermittáló pozitív nyomássat a kórházi gya
korlatban használatos készülékkel. 

A készítmény káros következmény nélkül alkal
mazható cisticus fibrosis-ban hosszú időn át. Más 
krónikus légúti betegségek eselén a kezelés idótar~ 
tama néhány naptól néhány hétig terjedhet. 
lnstillációval az endotracheális tubuluson vagy tra
cheostomiás kanülön át 1-2 ml Mistabron ugyan
annyi desztillált vízze! vagy izotóníás nátrium-klorid
oldattal hígftva óránként adható addig, amíg a 
szekrétum elfolyósodik és kiürül. Sinusitis maxi!laris 
kezelésekor a sinus átöblítése után 2-3 ml hígítatlan 
Mistabron instil!álható. A kezelés 2:-3 naponként is
mételhető. 

• Mellékhatás 
trritatív köhögés; különösen érzékeny asthmás be

tegeken bronchospasmus előfordulhat. A hígítatlan ol
dat porlasztása ritkán retrosternális égő érzést válthat 
ki, ilyenkor kétszeres mennyiségre kell hígítani. 
• Figyelmeztetés 

Csak orvosi ellenőrzés melfett használható! Al
kalmazásakor múanyag vagy üvegkészüléket cél
szerű használni. Az. alkalmazás után esetleg fenn
maradó részt el kell dobni, mivel a készítmény sta
bilitása felnyitás után nem garantálható. 

Status asthmaticus eselén alkalmazása fokozott 
óvatosságat Igényel. 

A készítmény más peJ os és/vagy parenterálisan 
használt gyógyszerekkel egyidejűleg alkalmazható, 
nem célszerű azonban az aerosolhoz bármit is hoz
zátenni. 
• Megjegyzés:+ Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1146 

MITÖMYCIN C. 2· irig in]E>I<clc)c 

(1 o.poraiTipullaJ ..• ····•···.··•••·· c •••• • 
MITOMVCJN··c.l·orri!J iriiíiR~.io c 

(5 potampuna) · · · · 
KYOWk 

e Hatóanyag 
2 mg, ill. 10 mg mitomycinum C porampullán

ként 
Oldószer: aqua dest. pro injectione (5 ml, ill.20 

ml) ampullánként 
• Javallat 

Gyomor. hasnyálmirigy, vastagbél és emlő ade
nocarcinoma, fej és nyak bizonyos carcinomája, 
krónikus myeloid leukaemia, hólyagcarcinoma. 
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Átmenetileg hatásos lehet epehólyag, méhnyak, 
tüdócarcinoma esetén. 
e Ellenjavallat 

Terhesség, szoptatás, thrombocytopenia, alva
dási zavarok, mitomycin túlérzékenység. 
e Adagolás 

Kizárólag intravénásan adható!lntermittá!ó keze
lés eselén napi 2 mg/testfelület m2 5 napon át, majd 
2 nap szünet. Ezután ismét napi 2 mgftesffe!Oiet m2 
5 napon át. 

Egyszeri kezelésesetén 20mg/testfelület m2. Az. 
intermittáló vagy az egyszeri kezelés teljés hemato
lógiai regenerálódás után minden 6-8 hétben ismé
telhető. 

Hólyag átmeneti laphám carcinama esetén intra
vesicá!isan 20 mg/ 20 ml oldatot instil!álnak 3-szar 
hetenként (a folyadék 3 órán át maradjon a hólyag
ban), összesen 20 alkalommal. 
• Mellékhatás 

Leukocytopenia, thrombocytopenia. (Általában 
a kezelés 3. és 6. hete között lép fel és az utolsó 
adag után 14 nap alatt fejlődik vissza.) Anaemia és 
vérzési hajlam. microangiopathiás haemo!ytikus 
anaemia. 

Egyes esetekben irreverzibilis csontvelőkáro
sodás. Ritkábban gastrointestinalis zavarok, étvágy
talanság, émelygés, hányás, hasmenés. 

Thrombophlebitis, láz, kábultság, látási zavarok 
(az alapbetegség vagy az áttétek következményei 
is lehetnek). Bőrkiütés, alopecia, stomatitis, intersti
tialis pneumonitis, tüdófibrosis. 

Májfunkció zavarai. Az injekció helyén cel!ulitís. 
Hólyaginstillációnál néha fájdalmas vizelési kény
szer. (Lokálisan alkalmazva a mellékhatás nem je
lentkeznek.) 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Myelosuppressiv szerek a mitomycin vérképző
rendszeri texicitását fokozzák. Fluorouracillal kombi
nálva hosszú ideig tartó kezelésnél súlyos 
haemolytikus uraemiás syndromát okozhat. 
e Figyelmeztetés 

A kumulatív myelosuppressio miatt a betege
ket minden kezelési ciklus végén meg kell vizsgál
ni és az adagot a haematopoetikus rendszerre 
gyakorolt hatás szerint kell csökkenteni. A kezelés 
ismétlésére csak akkor kerüljön sor, ha a leukocy
taszám legalább 3x106/liter és a thrombocy
taszám 10Dx109/Jiter. 

A kezelést abba kell hagyni, ha két kezelési cik
lus utan a betegség előrehaladása nyilvánvaló. 

Leukocytopenia következtében fokozott a be
tegek fertőzésveszélye. Bórkiütés és tüdótoxic
itás esetén a kezelést abba kell hagyni. A máj
funkció zavara esetén a kezelés folytatása mérle
gelendő. 

Mivel teratogén hatású, fogamzóképes korú 
nőknek csak akkor adható, ha a terhesség kizárha-



tó. Kezelés alatt és után kontracepció illetőleg 
absztinencia szükséges. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 1196 { 2 mg injekció) 

K- 1197 (10 mg injekció) 

l\lfosJI::JsJf.r kenőeli < 41l 9; so g;.·· · 
· :~'oos;J 

L Li lTPöLD 

• Hatóanyag 
3 g acidum flufenamicum, 2,64 g aethylengly

colum saticylicum, 0,20 g mukopoliszacharid
polikénsavészter 1 oa g-onként. 
e Javallat 

Rheumatikus panaszok akut és krónikus formái: 
mozgásszeNek (izmok, inak, szalagok, izületek, ge
rinc és porckorongok) fájdalmas gyulladásos és 
degeneratív megbetegedései, izomgörcs, mozgási 
fájdalom, lumbago, nyaki merevség, neuralgia, 
ischias. 
e Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. A 
terhesség idején, továbbá csecsemóknek, kisgyer
mekeknek valamint vesekárosadott betegeknek 
hosszabb ideig és nagy bórfelületen alkalmazása 
nem ajánlott. 
e Adagolás 

Naponta többször 5-1 o cm hosszú kenőcs-csí
kot a bőrre helyezve enyhén bedörzsölni. Alkalmaz
ható fizikoterápiában is, pl. maszírozással, fono
vagy iontoforézisben (amikor is a krémet a katód alá 
kell helyezni). 
e Mellékhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
e Megjegyzés: + Vn 
e Törzskönyvi szám: K - 1634 

·MoorTEN.2s·mglmrdepo··;niel<!>io 
(SJ<) 1111). :.<.•--:->> --:_<'. ,.,< 

'. ::t+b·-~~a::;:ht~i~;;gb;r;: 
------·- -- ____ , ___ "'···>?ic':'·"'" 

A Moditen Oepo nyújtott hatású neurolepticum. 
1 ampulla beadása után 15-28 napig a kívánt 
antipsychetikus hatást fejti ki. A többi fenotiazin 
származékhoz hasonlóan a mesocorticalis, meso
limbikus, tuberoinfundibularis és nigrostriatalis rend
szerek dopamin receptorain fejti ki hatását 

Elsősorban azoknál a hospitalizált betegeknél 
indokolt adása, akik elfelejtik, illetve megtagadják 
az orális készitmények bevételét 

Csökkenti a hallucinációt, zavartságat 
e Hatóanyag 

25 mg fluphenazinum decanoicum 1 ml-es sze
zámolajos injekciónként 
• Javallat 

Krónikus schizophrenia. 
o Ellenjavallat 

Fenotiazinok iránti túlérzékenység. Terhesség, 
szoptatás. Zártzugú glaucoma. Vizelet retenció, 
prostata megbetegedések. Convu!siv· betegségek, 
súlyos vese- és májkárosodás, szivelégte!enség, 
phaeochromocytOma, súlyos cerebrális·sclerosis. 
e Adagolás 

Kizárólag intramusculárisan adható. 
Átlagos adagja 2-4 hetenként 12,5---25 mg 

(0,5-1 ml). Az adag megválasztásakor figyelembe 
kell venni a beteg klinikai állapotát és addigi neu
rolepticum igényét. 

Orális terápiára beállított betegek kezelése 
12,5 mg kezdeti adaggal folytatható, az egyéni ér
zékenység figyelembe vételé.vel. 
e Mellékhatás 

Sedatio, somnolentia, reverzibilis extrapyra
midális tünetek (antiparkinzonicumok adásával 
megszüntethető). Orthostetikus hypotensio, atropin
szerű tünetek, szájszárazság, homályos látás, acco
modatios zavarok, vizelet retenció előfordulhatnak. 

Súlyos hypotonia jelentkezésekor azonnal nora
drenalin adása szükséges. Adrenalin nem adható, 
mivel a fenotiazinok megváltoztatják hatását. 

Hormonháztartás zavarai: frigiditás, ameonor
rhoea, súlyvesztés, colestetikus icterus. Fotoszen
zibilizáció, igen ritkán granulocytosis. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- Rauwolfia alkaloidokkaL 
óvatosan adható: 
- vérnyomásemelőkkel, 

- vérnyomáscsökkentókkel, 
- központi idegrendszer depresszánsaival (alta-

ták, nyugtatók, anaestheticumok, analgeticumok), 
hatásukat fokozhatja. 
e Figyelmeztetés 

Fokozott óvatossággal adható olyan betegek
nek, akik orális flufenazin, vagy más fenotiazin szár
mazék kezelésére intenzív extrapyramidális reakció
kat mutatták. 
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Neurotikus betegeknek, időskorúak agitáltságá
nak és 12 éven aluli gyermekek viselkedési zavara~ 
inak gyógykezelésére nem ajánlott. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni vagy balesetveszéllyel járó munkát 
végezni tilos. Hatásának tartama alatt szeszes italt 
fogyasztani tilos! 

Eltartás: Szobahömérsékleten, napfénytól véd
ve. Hűtószekiényben nem tartható. Ha az arnpuliá
ban csapadék keletkezik, 37 °C-on melegítve oldha
tó fel. 
e Megjegyzés: + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K - 1350 

!\/ION O IViAcK·DEPOT 10oit1'!)• 
reíard'tablettá 

· 28x; 20J<; SOx) 

-H.MACK 

Az izoszorbid-5-nitrat (izoszorbid-mononitrát) -
az izoszorbid dinitrát egyik aktív metabolitja- elsőd
leges hatása a símaizomzat elernyesztése, főként a 
vénás rendszerben hoz létre vasodilataciót. Ezáltal 
a szív elöterhelése (preload) csökken, kevésbé kife
jezetten az utáterhelés (afterload) is mérséklódik. A 
szív falfeszülésének csökkenése a myocardium oxi
génigényének mérséklődését eredményezi. Tartós 
kezelés esetén az epicardialis koszorúértágulat je
lentős mértékű. A:z izoszorbid-5-nitrat a többi nitrá
téval megegyező haemodynamikai hatást fejt ki. 
Antianginás hatása a rohamok gyakoriságának 
csökkenésében és a terhelhetőség növekedésében 
mutatkozik meg. 

Orális alkalmazás során az izoszorbid-5-nitrat a 
tablettából való felszabadulás után tökéletesen fel
szívódik. Plazma-felezési ideje 4-5 óra. A kiválasz
tás fóleg a veséken keresztül történik. 
G Hatóanyag 

100 mg i sosorbidum mononitricum retard tablet
tánként 
e Javallat 

- A coronaria-perfusio zavarainak {ischaemiás 
szívbetegség) tartós kezelése. 

- Angina pectoris rohamok megelőzése szívin
farctus után is 

- Krónikus szívelégtelenség (szívizomgyenge
ség) szívglikozidokkal és/vagy diureticumokkal 
kombinálva. 

- Pulmonális hypertensio. 
o Ellenjavallat 

Shock, alacsony töltőnyomással járó akut szívin
farktus, nagyon alacsony vérnyomás, akut balszív
féle légtelenség, valamint izoszorbid-5-nitrat vagy 
más szerves nitráttal szembeni túlérzékenység. Fo
kozott elővigyázatossággal adható ortosztatikus ke
ringés-szabályozási zavarok esetén. A terhesség és 
szoptatás alatt csak az előny/kockázat gondos mér
legelésével alkalmazható. 

A készítmény akut angina pectoris roham keze
lésére nem alkalmazható. 
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o Adagolás 
Felnőttek szokásos napi adagja 1-szer 1 relard 

tabletta. A korábban nitrát-készítményt nem szedett 
és/vagy labilis keringésszabályozású betegnél a dózis 
fokozatos emelése javasolt, pl. a kezelés 1-4. napjain 
napi 1 ~sz er Y2 retard tabletta, majd az 5. naptól napi 
1~szer 1 retard tabletta. 

A retard tablettát szétrágás nélkül, kevés folya
dékkal kell bevenni. A kezelés időtartamát'áz orvos 
egyénileg állapítja meg a beteg állapotától függően. 

Az adag emelése és/vagy a gyógyszer meg
adottnál gyakoribb alkalmazása a hatás gyengülé
séhez vagy megszűnéséhez vezethet. 
• Mellékhatás 

Esetleg előfordulhat fejfájás, szédülés, tompult~ 
ság, átmeneti arckipirulás (flush), émelygés,-hányás, 
melyek általában néhány nap múlva megszúnnek. 
KOlönösen a kezelés kezdetén vérnyomáscsökkenés 
és pulzusszám-növekedés léphet fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejűleg adott vérnyomáscsökkentók, €gyéb 
vasodilatatorok, kalcium-antagonisták, triciklikus 
antidepresszansok és alkohol a nitrátok vérnyomás
csökkentő hatását fokozhatják. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés során ügyelni kell arra, hogy a vérnyo
más semmi esetre se sül!yedjen 90/60 Hgmm alá. 

A készítmény a munkavégzőképességet és a 
közlekedésben való biztonságos részvételt hátrá~ 

nyesan befolyásolhatja, ez a hatás melyet alkohol 
erősít különösen a kezelés kezdetén jelentős. 

Túladagolás következtében ritkán orthostetikus 
regulációs zavarok és reflex tachycardia léphetnek 
fel. Ezekkel összefüggésben a következő szubjektív 
panaszok jelentkezhetnek: gyengeség, szédülés, 
tompultság. Kb. 20 mg/kg feletti dózisnál methae
moglobin-képződés !ehetséges. 

Enyhe túladagolás esetén jelentkező keringési 
zavaroknál a fekvő helyzetben lévő beteg lábainak 
passzív mozgatása fokozza a vénás visszaáramlást. 
Erősebb keringési reakcióknál a keringés tüneti ke
zelése, oxigén, esetleg szívglikozidok adása válhat 
szükségessé; shock esetén noradrenalin- ill. 
angiotensin- ill. dopamin- vagy dobutamin-infúzió 
alkalmazandó; methaemoglobinaemiában vércsere, 
enyhébb esetekben 10-20 ml 1 %-os metilénkék
oldat iv. adása szükséges. 

Eltartás: fénytól védve, légmentesen, szobahő
mérsékleten. 
• N!egjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1979 



r 
Intermedier hatású inzulin készítmény. Inzulin 

cink szuszpenzió. 
e Hatóanyag . . 

40 NE/ml monokomponensű (MC) sertés Inzulin 
(30% amorf és 70% kristályos formában), semleges 
kémhatású vizes szuszpenzióban. 
e Javallat 

lnzulint igénylő cukorbetegek kezelése. Az MC 
inzulinok alkalmazásával az allergiás reakció_k. 
l ipaatrophia és inzulinrezisztencia általában elkerul
hető. A Manatard MC olyan cukorbetege~ kezelé~~
re is javal!t, akiknél a hagyományos inzullno_kkal tor
tént kezelést a tootiekben említett nemkivánatos 
kockázatok nehezítik. 
e Ellenjavallat 

Hypoglykaemia. Diabeteses coma kezelésére 
nem alkalmas. 
• Adagolás . . .. 

f1:z adagolás individuális, a beteg mzulinszuk
ségletének megfelelően az orvos határozza meg. A_z 
adagolás módja sc. Az inzulin egyenletes eloszlata
sa céljából az ampullát használat előtt enyhén rázo
gatni kell, vagy ha szükséges, óvatosan fel kell ráz
ni a habképződést kerülve. 

A fecskendébe felszívott inzulint azonnal be kell 
adni. Beszúrás után a tút néhány másodpercig. a 
bőr alatt kell tartani, hogy a tökéletes bejuttatás biZ
tositva legyen. A Manatard MC-t tilos iv. adni, vagy 
infúziós pumpában alkalmazni. 

Hatástartam 
A Manatard MC hatása a beadástól számított 2 

és Y2 óra múlva kezdődik, maximumát 7 és 15 óra 
között éri el, és 24 óra múlva megszúnik. 

Kombinált kezelés 
A kezdeti hatás fokozására a Manatard MC a 

fecskendőben keverhetó Actrapid MC-vel. Fels~ívás 
után az inzulin keveréket azonnal be kell adnL Ha 
hosszú hatású inzulint rövid hatásúval keve_rn~k, 
mindig a rövid hatású inzulint kell először felsz1vn1 a 
fecskendőbe. 

MC inzulinok és savas kémhatású inzulinok ke
verése nem ajánlatos. 

Foszfáttartalmú inzulinok és·cinktartalmú inzulin 
szuszpenziók egymással való keverését kerülni kell. 

A betegek átáflítása MC inzufinra . 
Hagyományos. elsősorban szarvasm~rh~ mzu

linról MC sertés inzulinra. vagy MC sertes es MC 
szarvasmarha inzulin keverékére történő át_állítás 
során az adag nagysága csökkenhet a ~ora~b~_n 
alkalmazott inzulin tisztaságától, az inzulm faJ~áJa
tól, a készítmény milyenségétől és az adagolast?t 
függóen. 

e Mellékhatás 
Inzulin allergia, Upoatrophia rendkívül ritkán. Ha 

mégis fellép, célszerű a beteget human monokom
ponensü (HM) inzu!inra átál!ítani. 
e Gyógyszerkölcsönhatás . . . 

Más gyógyszerekkel ~ pl.: kortiko1dok, paizsm1~ 
rigyhormonok és orális fogamzásgátlók ~ to:téno 
egyidejű kezelés .az inzulinigény nővekedését Idéz
heti elő. Más gyógyszerek alkalmazása, pl.: béta 
b!ockotók, MAO-bénítók, az inzulinadag újbóli beál
lítását teheti szükségessé. 
e Figyelmeztetés 

Túladagolás esetén gtukózt kell adni orálisan, ha 
a beteg tudatánál van. Eszméletlen beteg esetében 
iv. glukózt kel! adagolni. Amennyiben ~endelkezés~e 
áll, a kezelést glukagon sc., im., vagy tv. adásával ts 
lehet kezdeni, és ha ez eredményes volt, per os kell 
szénhídrátot bevinni. Ha glukagonra a beteg nem 
reagál, iv. glukózt kell adni. 

Inzulinkezelésben részesülők szeszesitalt nem 
fogyaszthatnak. (Az alkohol az inzulin hatását fokoz
hatja). 

Cukorbeteg gépjárművezetésre való alkalmas
ságát az 1/1976. sz.Eü.M. ren~elet szerint kell meg
ítélni. 

A Manatard MC csak akkor alkalmazható, ha az 
inzulin szuszpenzió rázás után teljesen egyenletes
sé válik. 

Eltartás: 2 és 8 oc között, fénytól és fagytól véd
ve kell tartani. 

A használatban Iévá ampulla szebahőmérsékle
ten (maximum 25°C) hat hétig tárolható. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3802 
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Az agyban speciális receptorokon hatva a fájda
lom .. megélését" csökkenti. A cortex és a gerineve
lói központok kezdeti ingerlését követó.en több. tá
madásponton is gátló hatást fejt ki. A reflexfolyama
tokat és a gerincvelői funkciókat többségében ser
kenti. Gátolja a légzőközpontot és a köhögési refle
xet. izgatja a hányásközpontot szűkíti ~ p~pill_át, f_o
kozza a gastrointestinalis és az uroge~1tálls stma_tz
mok tónusát. Enyhén vasodilatatív. A faJdalom csök
kenésével párhuzamosan gyakran eufória lép fel. 

G Hatóanyag 
1 O mg, 20 mg, illetve 30 mg morphinum chio

ratum (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

Súlyos tájdalom (postoperativ fájdalom, politrau
matizációs, rákos fájdalom, akut myocardialis 
infractus), shock, narcosis potenciálása. Cardialis 
eredetű dyspnoe, tüdőoedema (keringésre ható 
gyógyszerekkel kombinálva). Epe- és vesekőkólika 
(parenterálisan adagolt minor analgeticum és 
görcsoldó nagydózisu kombinációjának hatástalao
sága esetén). 
e Ellenjavallat 

Légzési elégtelenség, fejsérülések, fokozott 
intracranialis nyomás, túlérzékenység. Kerülendő az 
adása asthma bronchiale roham alatt, továbbá akut 
hasi katasztrófában a diagnosis felállítása előtt. 
o Adagolás 

Feln6fteknek a fájdalom súlyossága és a beteg 
érzékenysége szerint 4-6 óránként 10 mg sc. vagy 
im., igen erős fájdalom esetén 20 mg. 

GyermRkeknek 1 éves kortól 0,2-0,1 mg/ttkg 
sc., naponta 1-2-szer. 

Speciá/is alkalmazás. A peridurális térbe veze
tett kanülön keresztül 2 mg martin 1 O ml izotóniás 
nátrium-klorid-oldatban adagolva átlagosan 12-16 
órás ana\gesiát okoz a befecskendezés magassá
gának megfelelő segmentumokban. Alkalmazható 
postoperativ, ill. sorozatos bordatöréshez kapcsoló
dó fájdalom csillapítására, ill. daganatos betegek 
tartós fájdalomcsillapítására. 
o Mellékhatás 

Euphoria, dysphoria, gyengeség, fejfájás, szé
dülés, izgatottság, tremor, átmeneti hallucinalio 
dezorientatio, látási zavarok, légzésdepresszió, 
szájszárazság, hányinger, hányás, székrekedés, 
arckipirulás, bradycardia, palpitatio, hypotensio, 
syncope, vizeletretenció. Túlérzékenységi tünetek 
pruritus, urticaria, bőrkiütés, anaphylaxias reakció. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-bénítókkal (súlyos toxikus reakció). 
Óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal 

(légzésdeprimáló, hypotensív, szedatív hatások fo-
kozódnak). -
e Figyelmeztetés 

Csecsemőknek morfint adni tilos! 
A gyermekgyógyászatban a martinnak csak el

sósegélyként ( shockellenes küzdelem, tüdőoedema 
kezelése), ill. kivételesen súlyos, kínzó fájdalom és 
maribund állapot eselén van helye. Szaplató anyá
nak nem adható. 

Ismételt adásakor számolni kell a psychés és fi
zikai dependencia, tolerancia kialakulásával. 

Óvatosan, csökkentett adagban adható idős 
vagy legyengült betegnek, továbbá vese- és májká
rosodás, hypothyreosis, mellékvesekéreg-elégte 

863 

lenség, prostatahypertrophia esetén. Alkalmazásá
nak és a psychomotoros teljesítmény befolyásoló 
hatásának időtartama alatt járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! 

Alkalmazásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: fénytól védve. 
• Megjegyzés: 9 9 V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 12716 ·(l%"'fhjekció); 
Tsz.: 12717 (2% injekció); Tsz.: 11538 (3% injekció) 

A martin által kifejtett hatások mellett az atropin 
csökkenti a vagustonust, általa a bradycardiát, érvé
nyesül az anticholinerg hatás. Ez utóbbi révén mér
sékli a martin sphincter- -görcsöt kiváltó hatását. 
• Hatóanyag 

20 mg morphinium chloratum, 0,5 mg atropinium 
sulfuricum {1 ml) ampullánként 
o Javallat 

Súlyos fájdalom; narcosis praemedicatiója. 
o Ellenjavallat 

Légzési elégtelenség, fejsérülések, fokozott 
intracraniális nyomás, glaucoma, prostatahyper
trophia, tachyarrhythmiák, a gyomor-bél rendszer 
stenosisai, megacolon, túlérzékenység. 

Terhesség, szoptatás. 
o Adagolás 

Feln6ttek szokásos adagja naponta 1-3-szor 
1 ampulla. 
e Mellékhatás 

Euphoria, dysphoria, gyengeség, szédülés, iz
gatottság, átmeneti hallucinatio, dezorientatio, lég
zésdepresszió, látási zavarok, szájszárazság, há
nyinger, hányás, székrekedés, arckipirulás, hypo
tensio, syncope, tachycardia, palpitatio, vizeletre
tenció, vizeletürftési nehézség. 

Túlérzékenységi tünetek: pruritus, urticaria, bőr
kiütés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- MAO-bénítókkal (súlyos toxikus reakció). 
Óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal 

(légzésdeprimáló, hypotensfv, sedatív hatások foko
zódhatnak); 

- anticholinergikumokkal, triciklikus antidep
resszánsokkal (anticholinerg hatás fokozódik). 
& Figyelmeztetés 

Ismételt adásakor a tolerancia és depedencia 



kialakulásával számolni kell. Alkalmazásának és a 
psychomotoros teljesítményt bef~lyásoló hatás~nak 
időtartama alatt járművet vezetn1 vagy balesett ve
széllyel járó munkát végezni tilos. 

Alkalmazásának, ill. hatásának időtartama alatt 
szeszes italt fogyasztani tilos! 

Eltartás: fénytól védve. 
e Megjegyzés: O O V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 1079 

iM()'ni..IUI\II filmtablilita(SOl<) 

Dopamin-antagonista hatása alapján szinkroni
zálja és fokozza a gastroduodenalis motilitást, csök
kenti a különbözó eredetű hányingert. 

Helyreállítja a normális gyomormotilitást, és a 
felső gastrointestinalis traktus tónusát. növeli a 
csökkent nyomását az alsó oesophagus-sphincter, 
növeli az oesophagus peristalticáját, elősegíti a 
gyomorürülést, javítja az antrum és du~denum peri
stalticáját, regulálja a pylorus kontrakc1ókat. 

A domperidon a neurolepticumokkal rokon szer
kezetű vegyület. Kémiai sajátságai miatt nem jut át 
a vér-agy-gáton, így központi idegrendszeri tünete
ket nem okoz. 
e Hatóanyag 

1 O mg domperidanum tablettánként. 
e Javailat 

A gastroduodenalis regio funkcionális zavara, 
hypotoniás és hipomotilitásos álla_pota, reflux 
oesophagitis, diabeteses enteropathla, ulcusban 
adjuvánsként a tünetek mérséklése, irritabilis colon 
syndroma. Dyspepsiás tünetekkel, csökkent gyo
morürüléssel, gastro-oesophagealis refluxszal, 
oesophagitissei járó kórképekben a kíséró túnetek 
(epigastrialis teltségérzés, abdominalis feszülés, 
fájdalom, felböfögés, flatulentia, hányinger, gyomor
égés, esetleg a gyomortartalom regurgitatioja) eny
hítése. 

Különbözó eredetű nausea és hányás. 
e Ellenjavallat . 

Hyperprolactinaemia; terhesség és szoptatas 
(lásd Figyelmeztetés), gyermekeknek 20 ttkg alatt. 
e Adagolás 

Felnőtteknek általában naponta 3-4-szer 1 tab
letta, étkezés előtt kb. 15-30 percceL Szükség ese
lén - kivételesen - napi 3-szar 2 tablettára emelhe
tó az adagú. 

Gyermekeknek általában 20-30 ttkg között na
ponta 2-szer Y2. tabletta 30 kg ttkg felett naponta 2-
szer 1 tabletta. 
e Mellékhatás 

Növeli a szérum-prolactin szintet; ritkán emlőfáj
dalom vagy galactorrhoea jelentkezhet. Az. adago-

lás megszüntetésére a prolactinszint általában nor
malizálódik. 

Egyéb mellékhatások: fejfájás, szédülés, száj
szárazság, székrekedés. A jelentkező mellékha
tások miatt nem feltétlenül szükséges az adagolás 
megszakítása. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- anticholinerg, atropinszerű vegyületekkel 

(antagonizálják a domperidon motilitásfokozó ha
tását) 

- TRH-vizsgálat előtt 3 nappal abba kell hagyni 
a kezelést. 
e Figyelmeztetés 

Galactorrhoea-amenorrhoea syndromában al
kalmazása fokozott körültekintést igényel (szérum 
prolactin szintet növelő hatása miatt). Terhesség és 
szoptatás idején megfelelő tapasztalatok hiányában 
alkalmazása nem javallt. 

Eltartás: szobahömérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2223 
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Tartós hatású, orálisan alkalmazható morfinké
szltmény, amelyet elegendő naponta kétszer alkal
mazni. Az MST Conlinus tablettából a hatóanyag fel
szabadulása elhúzódó, így 12 órán át megfelelő 
vérszintet biztosít, és csökken a mel!ékhatások in
tenzitása. 
e Hatóanyag 

10 mg, ill. 30 mg, ill. 60 mg, ill. 100 mg mor
phinium sulfuricum filmtablettánként, ami 7,5 mg, ill. 
22,5 mg, ill. 45 mg, lll. 75 mg morfin bázisnak felel 
meg. 
e Javallat 

Erős, más módon befolyásolhatatlan fájdalmak. 
e Ellenjavallat 

Légzésdepresszió, ileus paralyticus, elhúzódó 
gyomor-bél passage, obstructiv légúti meg?etege
dések, ismert morfintúlérzékenység, akut maJbeteg
ség, egyidőben adott MAO-bénítók vagy ha ez 
utóbbiak adása csak két héten belül szűnt meg. 

Nem ajánlott adása terhesség és szapiatás idő-

szakában, valamint gyermekek postoperativ fájdal
mainak csillapítására. 

Nem szabad alkalmazni az MST Conlinus tablet
tát preoperativ kezelésre és bizonytalan indikáció 
alapján. 
e Adagolás 

Felnőtteknek 12 órás időközönként, 1-1 10 mg
os tabletta, általában reggel és este. A tablettát 
egészben, szélrágás nélkül, folyadékkal kell be
venni. 

Az. adag a fájdalom súlyosságától, a beteg korá
tól és a korábban alkalmazott fájdalomcsillapítástól 
fGggően emelhető akár több 1 O mg-os tabletta akár 
magasabb hatóanyagtartalmú tabletták (30, 60 és 
100 mg) adásával vagy gyógyszerkombinációk be
építésével. 

Bármely beteg számára az a megfelelő adag, 
melynek segítségével 12 óráig fájdalommentesség 
biztosítható. 

Olyan betegeknek, akik erős fájdalmát gyen
gébb apiátokkal már nem lehetett leküzdeni, a keze
lést általában 12 óránként adott 30 mg-os MST 
Conlinus tablettával javasolt elkezdeni. Ha nagyobb 
adag szükséges, az adagot általában 25--50%-kal 
célszerű emelni. 

Leromlott és sovány vagy idős betegek induló 
adagja legyen alacsony. 

Korábban más orális morfin készítményt kapott 
betegnek a korábbi adagot kell adni az MST 
Conlinus tablettából is, de 12 órás időközökre el
osztva. A korábban parenterálisan adott morfin he
lyett adva, az adagot általában 5G--1 00%-kal indo
kolt emelni. 

Gyermekeknek csak a cardnomával járó erős, 
befolyásolhatatlan fájdalom csillapítására 12 órán
ként 0,2-0,8 mg/ttkg ajánlható. Az adagot ugyanúgy 
kell beállítani, mint a felnőtteknek. 

Postoperativ fájdalom csillapítására nem ajánlott 
adása a műtétet követő 24 órán belül. Ezt követően 
az orvos megítélésétól függően felnőtteknek általá
ban: 

a) 20 mg 12 óránként, 70 kg-nál kisebb súlyú 
betegeknek; 

b)30 mg 12 óránként, 70 kg felett. Szükség ese
lén kiegészítésül adható morfin parenterálisan, de 
figyelembe kell venni, hogy az MST Continus formu
lázásban a morfin hatása elhúzódik. 

Mint minden orális morfinkészitmény, az MST 
Continus postoperativ alkalmazásakor is óvatosság 
szükséges, különösen ~akut has» esetén és hasi se
bészeti beavatkozást követően. 

Gyermekek postoperatív fájdalmainak csillapítá
sára nem ajánlott. 
e Mellékhatás 

Hányinger, székrekedés, zavartság, olykor há
nyás, sedatio vagy izgatottság, különösen idősek
ben, deliriummal és hal!ucinációkkal. Az intraera
nialis nyomás emelkedhet és súlyosbíthatja a meg-
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lévő cerebralis rendellenességeket Növekedhet a 
nyomás a fő epeutakban. Vizeletretenció léphet fel a 
prostataadenomában vagy uretrastenosisban. Mér
sékelt légzésdepresszió terápiás dózisok alkalma
zásakor is kialakul. 

Túladagolás eset én (lásd a Figyelmeztetés ro
vatban} a mallékhatások igen súlyosak, sót halált 
okozóak is lehetnek. 

Fizikális és psychés függőség: ter'ápiá§" 8dagok 
alkalmazásakor is felléphet 2-3 napos kezelés, de 
1-2 hét után is. 

A megvonási szindróma néhány órával a tartós 
kezelés abbahagyása után alakul ki, maximumát 
36-72 óra közölt éri el. 

Tünetei: mydriasis, orrfolyás, izomgörcsök, fejfá
jás, izzadás, szorongás, izgatottság, álmatlanság, 
agitáltság, étvágytalanság, nausea, hányás, súly
csökkenés, diarrhoea, kiszáradás, végtagfájdal
mak, hasi görcsök, tachycardia, polypnoe, hőemel
kedés, vérnyomásemelkedés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A morfin potenciálja a tranquilfansok, anaes
theticumok, hypnoticumok és sedativumok hatását! 
A MAO-inhibitorok narcotikus hatású anal
geticumokkal való" kölcsönhatása hyper-, vagy 
hypotoniás crisissei társuló központi idegrendszeri 
izgalmi állapotban, vagy depressioban nyilvánul 
meg. Ezért tanácsos 15 nap szünetet beiktatni, ha 
MAO-gátlókkal történt kezelés után a beteget apiaid 
analgeticummal kell kezelni. 
• Figyelmeztetés 

Mint minden narcoticum esetében, idóseknek, 
hypothyreoidismusban, vese- és májbetegségek 
eselén az adagot csökkenteni kell. 

Koponyasérülés, emelkedett intracraniafis nyo
más esetén a gyógyszer alkalmazása során fokozott 
elővigyázatosság szükséges. 

Nem szabad adni ileus paralyticus veszélye 
eselén sem. Ha ennek gyanúja ál! fenn, vagy a 
gyógyszer alkalmazása során alakul ki, a gyógyszer 
szedését azonnal be kell szüntetni. 

Mint bármely más morfinkészítményt, olyan be
tegeknek, akik cordotomiára, vagy egyéb fájdalom
kiiktató mútétre kerülnek, MST Continust sem sza
bad adni a mútétet megelőző 24 órán belül. Ha a 
későbbiekben szükségessé válik adása, adagját az 
új postoperativ követelményeknek megfelelóen kell 
megállapítani. 

A gyógyszerrel szemben hozzászokás és függő" 
ség ala,kulhat ki. 

Ha a beteg kezelését émelygés és hányás za
varja, az MST Conlinus tabletta kombinálható feno
tiazin antiemeticumokkal. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni, valamint szeszesitalt fogyasztani tilos. 

Túladagolás tünetei: erősen beszűkült pupillák, 



légzésdepressio és hypotensio. Súlyosabb esetek
ben keringési zavarok és mélyü\6 coma alakulhat ki. 
Kezelése: 0,4 mg naloxon Intravénásan, ami szük
ség esetén 2-3 percenként megismételhető, vagy 
2 mg naloxon infúziója 500 ml fiziológiás sóoldat
ban, vagy 5%-os glukóz oldatban (0,004 mg/ml). 

Az infúzió sebessége függ az előzetes, boius
ban adati adagtól és a beteg reagálásátóL A gyom
rot ki kell üríteni. A gyomor kiöblítésére 0,02% vizes 
kálumpermanganát oldat használható. Szükség 
esetén lélegeztetés. A vértérfogatot és az elektroli
tokat szinten kell tartani. 

MST Continus tabletták esetében gondolni kell 
arra, hogy a bélben a tablettékból még órákig sza
badul fel morfin-szulfát. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 25 °C alatt, szá
raz helyen. 
• Megjegyzés: 0 0 V 
• Törzskönyvi szám: K- 2187 (10 mg tabletta}; 
K- 2188 (30 mg tabletta); K- 2189 (60 mg tablet
ta); K- 2190 (100 mg tabletta) 

•·rv~uc.o~e~E10örn!l•gra.nllíá!.lim •• 
(30J(~9) .. · .·.> . ' 

MUCOBENE•200.·mg granulál!! hi x 
<3oítsi9> · ·· · · 

· MERCKLE 

Hatóanyaga, az acetilcisztein mukoliticum, 
amely elfolyósítja a sűrü bronchiális váladékot. Ha
tását kémiai úton fejti ki, mivel a viszkózus váladék 
mukoprotein szálait a diszulfid-hidak hasításával 
depolimerizálja. A viszkozitás csökkenésével a kö
petürítés fokozódik és a köhögési inger csökken. A 
szarvezet természetes védekező mechanizmusát, il
letve a véralvadást nem befolyásolja. 

Az acetilcisztein orális adáskor gyakorlatilag tel
jesen felszívódik. Maximális plazmaszintjét mintegy 
1-2 óra után éri el. Az elimináció inaktív meta
bolitként túlnyomórészt a vesén keresztül, kisebb 
részben a széklettel történik. A szarvezetben az 
acetilcisztein főleg a májban deacetilálódik. 
e Hatóanyag 

100 mg acetylcysteinum 3 g granulátumban, ill. 
200 mg acetylcysteinum 5 g granulátumban -
tasakonként Tartalmaz még 2,885 g szacl1arózt 
{0,24 szénhidrátegység) asakanként a Mucobene 
100 mg granulátum, ill. 4,773 g szacharózt (0,39 
szénhidrátegység) a Mucobene 200 mg granulátum 
esetén. 
e Javallat 

Pu/mono/ogia: viszkózus nyákszekrécióvat járó 
légúti betegségek. Akut és krónikus bronchitis, 
bronchiectasia, bronchitis asthmatica, asthma 
bronchiale, bronchiolitis, mucoviscidosis. 

FOl· orr- gégészet: laryngitis, akut és krónikus 
sinusitis, purulens otitis media. 
• Ellenjavallat 

Acetilciszteinnel szembeni intolerancia. 
Újszülötteknek csak életveszélyes állapotok ese

tén, szigorú orvosi ellenőrzés mellett (max. 1 O mg/ 
ttkg) adható. 

2 éves életkor alatti gyermekek kezelésére a 
Mucobene 200 mg granulátum nem alkalmas. 
e Adagolás 

A tasak tartalmának alábbiakban ·megadott 
mennyiségeit fél pohár folyadékban (viz, gyümölcs
lé, hideg tea) e!keverve kel! feloldani és étkezés 
előtt meginni. 

Akut megbetegedésekben a szokásos napi 
adag 

Gyermekeknek: 
10 napos kortól 2 éves Korig: 3-szar 1/3 a 100 

mg-os tasakból vagy 2-szer Y2 a 100 mg-os tasak
ból 

2--6 éves korban 3-szar 1 a 100mg-os tasakból 
vagy 3-szor Y2 a 200 mg-os tasakból 

6-14 éves korban 2-szer 2 a 100mg-os tasakból 
vagy 2-szer i a 200 mg-ós·tasakból 

Felnőtteknek: 3-szor 2 a 100 mg-os tasakból 
vagy 3-szor 1 a 200 mg-os tasakból 

A kezelés átlagos időtartama 5-7 nap. 
Krónikus megbetegedésekben a szokásos napi 

adag 
Gyermekeknek: 
6-14 éves korban 3-szor 1 a 100mg-os tasakból 

vagy 3-szor % a 200 mg-os tasakból 
Felnőtteknek: 2-szer 2 a 100 mg-os tasakból 

vagy 2-szer 1 a 200 mg-os tasakból 
Mucoviscidosis esetén a szokásos napi adag 
Gyermekeknek: 
10 napos korlól- 2 éves korig 3-szar Y2 a 100 

mg-os tasakból 
2--6 éves korban 4-szer 1 a 100mg-os tasakból 

vagy 4-szer Y2 a 200 mg-os tasakból 
6 éves kor felett 3-szor 2 a 100 mg-os tasakból 

vagy 3-szor 1 a 200 mg-os tasakbóL 
o Mellékhatás 

Ritkán gyomorégés, hányinger, hányás, hasme
nés. 

Esetenként túlérzékenységi reakciók (pruritus, 
urticaria, exanthema). Fokozottan érzékeny egyé
neknél stomatitls, rhinitis, esetleg asthmás rohamot 
provokálhat asthmás betegekben. 
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• Gyógyszerkölcsönhatás 
Antibioticumokkal egyszerre nem szabad be

venni. Az acetilcisztein szabad -SH gyökökkel ren
delkezik, ezért kémiai kölcsönhatásba lép kü!önbö
ző penicil!inekkel, tetraciklinekkel, cefalospori
nokka!, aminoglikozidokkal ( együttadva mind az an
tibiotikum, mind az acelllcisztein hatása csökken). 

Ha antibioticumok egyidejű alkalmazása is szük
séges, akkor legalább 2 óra időköz legyen az anti-

bioticum és az acetilcisztein tartalmú készítmény 
bevétele között. 
e Figyelmeztetés 

Csak az előny/kockázat gondos mérfegeléséveJ 
adható: 

- asthrrla pronchiale és súlyos légzési elégtelen~ 
ség esetén (az acetilcisztein asthmás rohamot pro
vokálhat, ill. a bronchialis légúti obstrukció fokozód
hat); 

- gastrointestinalis vérzésre hajlamosító állapo
tok esetén, mint oesophagusvarix, peptikus fekély 
(az acetilcisztein indukálta hányás a vérzés veszé
lyét fokozza). 

Terhesség. Állatokon végzett vizsgálatok során 
az acetilcisztein nem volt embryotoxikus és terata
gen. Azonban kellő humán tapasztalatok hiányában 
terhességben, különósen annak első harmadában 
az e!őny/kockázat szigorü mérlegelése szükséges. 

Szoptatás. Nem ismeretes, hogy az acetil
cisztein átjut-e az anyatejbe, ezért szoptatáskor al
kalmazását kerülni kelL 

Gyermekeknek 2 éves kor alatt csak a 100 mg
os granulátum alkalmazható. 

A beteget figyelmeztetni kell az alábbiakra: 
- a folyadékban feloldott gyógyszert azonnal, de 

a feloldást követően legfeljebb 2 órán belül meg kell 
inni (bomlás veszélye miatt), 

-a keletkezett váladékot köhógje fel és kópje ki, 
(a tüdőben való felgyülemlés elkerülésére). 

Cukorbetegeknek adva figyelembe kell venni a 
készítmény szacharóz tartalmát 

A Mucobene 100 mg granulátum tasakonként 
2,885 g (0,24 BE), a Mucobene 200 mg granulátum 
tasakonként 4,773 g (0,39 BE) szacharózttartalmaz. 

Cukorbetegeknek a magas cukortartalom miatt 
nem ajánlott a 1 OD mg·os granulátumból napi 3-nál 
többet, a 200 mg-os granulátumból napi 2-nél töb
bet alkalmazni. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4124 (100 mg gra
nulátum); OGYI-T: 4125 (200 mg granulatum) 

A Mucopront szabályazza a nyák és köpetter
melést, elősegíti a sérült hörgőnyálkahártya regene
rációját Csökkenti a hörgőváladék viszkozitását, el
folyósítja a köpetet, így javul a légzés. 
e Hatóanyag 

375 mg carbocisteinum kapszulánként, 250 mg 
carbocisteinum ( Na-só formájában) 5 g oldatban. 
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• Javallat 
Nagy mennyiségű köpet termelődésével járó 

léguti megbetegedésekben, mint akut és chronicus 
bronchitis, bronchiectasia, tüdőgyulladás, tüdő 
TBC, pneumoconiosis, a légutak és a torok gyulla
dásos megbetegedéseiben. 
e Ellenjavallat 

Carbocistein túlérzékenység, aktív gyomorfekély 
(ulcus pepticum), terhesség. . .. 
e Adagolás 

Felnőttekneknaponta 3x2 kapszula adható, a 
panaszok csökkenésével 4x1 kapszula ajánlott, 
amelyet kevés vízzel szélrágás nélkül kel! lenyelni. A 
szirupból 3x1 evőkanállal, majd a tünetek javulása 
után 3x2 teáskanállal kell bevenni. 

Gyermekeknek: 1-5 éveseknek naponta 2x1 te
áskanál/5 ml/ szirup, 5-12 éveseknek naponta 3x1 
teáskanál /5 ml/ szirup adható. 
e Mellékhatás 

Előfordulhat szédülés, fejfájás, gyomor- bélpa
nasz (hasmenés, vérzés), bőrpír. A tünetek súlyos
badásával az adagot csökkenteni kell. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A gyártó adatot nem közölt 
• Figyelmeztetés 

A gyógyszer cukorbetegeknek is adható. 
Eltartás: szabahőmérsékleten, nedvességtől 

védve (kapszula); szabahőmérsékleten {szirup). 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1380 (kapszula) 

K.- 1381 (szirup) 

Narancs ízesftésú vitaminkombináció, amely ja
vítja és megelőzi a különböző eredetű vitaminhiányo
kat és az ezek által okozott anyagcserezavarokat 
• Hatóanyag 

5000 NE retinolum, 450 NE ergocalciferolum, 
0,001 mg cyanocobalaminum, 1 ,2 mg thiaminum 
nitricum, 1,6 mg pyridoxinium chloratum, 1 ,80 mg 
riboflavinum, 10,0 mg tocopherolum aceticum, 10,0 
mg calcium pantothenicum, 15,0 mg nlcoti
namidum, 75,0 mg acidum ascorbicum pezsgótab
lettánként. 
• J~vallat 

Bármely ok miatt fellépő hypovltaminosis (étvágy
talanság, fogyókúra, helytelen diéta, időskori elégte
len táplálkozás, nagyarányú fizikai igénybevétel). 

Kiegészítő terápiaként: meghüléses betegsé
gek, anaeid gastritis, (ill. ezek megelőzésére), 

chronicus pancreatitis, colitis ulcerosa, mútét ill. be
tegség utáni lábadozás idején, krónikus alkoholiz
mus. 



o Ellenjavallat 
Hypervitaminosis, hypercalcaemia, vesemú

ködési zavar; 2 év alatti gyermekkor; terhesség. 
o Adagolás 

Vitamin hiány megelőzésére 
Felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekenek 

1 pezsgőtabletta naponta; 
12 éven aluli gyermekeknek Y2 pezsgőtabletta 

adható naponta. 
Súlyos vitaminhiány eselén 
Felnőtteknek és 12 évén felüli gyermekeknek na

ponta maximum 2 x 1 pezsgőtabletta; 
12 éven aluli gyermekeknek 2 x Y2 pezsgőtablet

ta adható. 
A tablettát egy pohár vizben (2-3 dl) feloldva kell 

bevenni. 
e Mellékhatás 

A ribafiavin (82) tartalma következtében a vizelet 
erősen sárga szinúvé válhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos együttadni: 
A-vitamint vagy származékait tartalmazó külső

leges vagy belsőleges készítményekkel, B- és D-vit
amint tartalmazó készítménnyel, AT-10-el, Tac
hystinnel, Roacutannal, Tigasonna\ és más zsírban 
oldódó vitaminokkal. 
e Figyelmeztetés 

1 db pezsgőtabletta 2 g szaharózt tartalmaz, 
amelyet cukorbetegek napi cukor-adagjába be kell 

számítani. 
Krónikus a\kohollzmus kezelésekor kizárólag 

adjuvánsként alkalmazható. 
Eltartás: szobahőmérsékleten, nedvességtől és 

hótól védve. 
o Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1526 

··MULTIVITAMIN+CIN~'i-iB~.i' 
. STRESSZ filmíabÍetta;(S:ox) 

Felnőtteknek 9 féle vitamint, valamint cinket és 
rezet tartalmazó tabletta. 
• Hatóanyag 
tablettánként; 
Acidum pantothenicum 
(kálcium sóként) Vit. 85 
Acidum ascorbicum {vit. C) 
Nicotinamidum 
Thiaminum nitricum {vit. 8 1) 

Ribafiavinum {vit. 82) 
Pyridoxinium chioratum {vit. 86) 

Cyanocobolaminum (vit Bd_ 
Acidum falicum 
Tocopherolum aceticum (vit. E) 45 NE 

25mg 
600mg 
100mg 
20mg 
10 mg 
10mg 
25119 

0,4 mg 

Zincum (szulfát formájában) 
Cuprum (szulfát formájában) 
e Javallat 

23,9 mg 
3 mg 

A szervezet vitamin- és nyomelemhiányának 
pótlására, il!. a fokozott szükséglet kielégítésére. Fo
kozott szellemi és testi igénybevétel, pl. stresszhely
zet kimerültség, betegség, mútétek utáni lábado
zás idején. 
e Ellenjavallat 

Vesemúködés zavara, thiamin- és pyridoxin ér
zékenység, felszívódási zavarral járó bélbetegsé
gek, kiválasztási zavarok. 
e Adagolás 

Felnőtteknek 1 tabletta naponta étkezés közben 
vagy után. 
o Mellékhatások 

Ritkán túlérzékenységi reakciók. 
e Gyógyszerkölcsönhatás: 

- tetránnal, penicillinnel hatáscsökkenés lehet

séges, 
- levodopávai a 8

6
-vitamin kis adagban is hatás

csökkenést okoz. 
e Figyelmeztetés 

Egyéb E-vitamin ~ és ·nyomelemtartalmú készit
ményekkel együtt szedve figyelembe kel! venni 
azok E-vitamin-, valamint cink- és réztartalmát a túl
adagolás elkerülésére. A ribafiavin a vizeletet sárgá
ra festheti. 

Terhesek csak a kezelőorvos külön utasítására 
szedhetik. Cink túladagoláskor fémes ízérzés a 
nyelven, fejfájás, fáradtság és hányás lép feL 

Eltartás: fénytól védve, szobahómérsék!eten. 
• Megjegyzés: + 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4318 

13 vitamint és 3 ásványi anyagat (vas, kálcium, 
foszfát) tartalmazó készítmény. 
e Hatóanyag 
tablettán ként 
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Retinaium palmiticum (vit. A.) 
Ergocalciphero\um {vit2) 

Acidum ascorbicum (vit. C) 
Inasitaium 
Nicotinamidum 
Thiaminum nitricum (vit. 8 1) 

Ribafiavinum lvit. 82) 

Acidum pantothenicum 
{kálciumsó formájában) (vit. 85) 
Pyridoxinium chioratum (vit. B6) 
Cyanocobolaminum (vit. Bd_ 
Acidum falicum 

5000 NE 
400 NE 
100 mg 
30mg 
25mg 

4,5 mg 
7,5 mg 

15 mg 
3mg 
4 "g 

0.1 mg 

Biotinum 50 119 
Tocopherolum aceticum {vit .E) 25 NE 
Ferrum (ferrosum fumaricum) 10 mg 
Calcium (calcium hydrogenphosporicum) 160 mg 
Phosporus (calcium hydrogenphosporicum)125 mg 
o Javallat 

A szervezet vitamin- és nyomelemhiányának 
pótlására, kü!önösen téli és tavaszi hónapokban, ét
vágytalanság, gyengeség, mútétek utáni lábado
zás, kimerOltség esetén, elsősorban 50 éven felüli
eknek. 
e Ellenjavallat 

Vesemúködés zavara, A- vagy O hypervitamo
nosis, fokozott vastárolással járó kórfolyamatok, hy
percalcaemia, thiamin- és pyridoxinérzékenység, 
egyidejű retinoid kezelés, neoplasia. 
e Adagolás 

Felnőtteknek 1 tabletta naponta étkezés közben 
vagy után. 
e Mellékhatás 

Ritkán túlérzékenységi reakciók (exanthemák, 
urticaria pruritus). 

Túladagolás következtében étvágytalanság, 
gyengeség, fejfájás, izületi- és csontfájdalmak, hő
emelkedés, hányinger, obstipáció, bőrszárazság, 

stb. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

-egyidejű D-vitamin terápia és kálcium szedése 
esetén fokozódik a hypercalcaemia veszélye, 

- levedapa hatását a piridoxin gátolja, 
- antacidumokkal a vasfelszívódás csökken, 
- hosszantartó egyidejű alkalmazása kerülendő 

retina! tartalmú, külsóleges és belsőleges készítmé
nyekkel, továbbá cholekalciferolt és más zsírban ol
dódó vitamint tartalmazó készitményekkel a túlada
golás veszélye miatt. 
e Figyelmeztetés 

Az oxidáción és a redukción alapuló laboratóriu
mi vizsgálatok eredményeit zavarhatja. 

A ribafiavin a vizeletet sárgára, a vas a székletet 
feketére festheti. 

Eltartás: fénytól védve, szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +Vn 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4317 

MÚLltviTAMIN'Mpezsgőt!lbletta. ' ·••· 

1 
....• J1o:X) 

PHARMÁVIT 

,.,c .. o.co·:.cc·o.:·.c.· 

ATC kód:''A1fAA03 .: 

Narancs ízesítésű, természetes festékanyaggal, 
a béta-karotinnal szinezett vitamin- és ásvá
nyianyag- kombináció, amely javítja, illetve megelő
zi a különbözó eredetű vitamin- és ásványianyag-hi
ány okozta anyagcserezavarokat 
e Hatóanyag 

3 11g cyanocobalaminum, 400 NE cholecalcifer-
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ol um { 4,00 mg cholecalciferolum granulátum formá
jában), 10000 NE retinaium palmitinicum (40,0 mg 
retinaium palmitinicum formájában), O, 16 mg 
acidum folicum, 3,00 mg ribafiavinum natrium 
phosphoricum, 10,0 mg calcium pantothenicum, 
10,0 mg pyridoxinium chloratum, 10,0 mg thiamini
um chloratum, 20,0 mg tocopherolum aceticum, 
20,0 mg nicotinamidum, 500,0 mg acidum ascor
bicum, 1,00 mg zincum (2,30 mg zihcurri'sUifuricum 
formájában), 1,00 mg cuprum (3,90 mg cuprum sul
furicum formájában), 3,00 mg ferrum (15,0 mg fer
rum sulfuricum formájában), 5,00 mg magnesium 
(40,0 mg magnesium glycerophosphoricum formá
jában}. 
e Javallat 

Bármely ok miatt fellépő hypovitaminosis vagy 
csökkent vitaminfelvétel, pl.étvágytalanság, fogyó
kúra, időskori elégtelen táplálkozás, speciális diéta, 
kOlönösen erős fizikai igénybevétel, krónikus alko
holizmus. 

Kiegészítő terápiaként akut vagy krónikus be
tegségek, reconvalescentia, műtét utáni á!lapot, 
meghűléses betegségek, anaemia, anaeid gastritis, 
kronikus pancreatitis, colitis ulcerosa, antibiotikus 
vagy kemoterápiás kezelés alatti és azt követő idő
szak, krónikus alkoholizmus. 
e Ellenjavallat 

A- vagy D-hypervitaminosis, vesemúködés za
vara. Terhesség. 
e Adagolás 

12 éven felüli gyermekeknek és felnőtteknek na
pi 1 pezsgőtabletta egy pohár vízben oldva, étkezés 
közben. 
e Mellékhatás 

A ribafiavin (82-vitamin) tartalom következtében 
a vizelet erősen sárga színúvé válhat. 
ll Figyelmeztetés 

A-vitamint vagy származékait tartalmazó külső
leges vagy belsőleges készftménnyel, B- és D-vita
mint tartalmazó készftménnyel együtt csak az orvos 
kifejezett utasítása esetén szedhető. 

Cukorbetegeknek való rendeléskor a szaharóz
tartalmat figyelembe kell venni. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól ned
vességtól védve. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3794 

Mutl"IVITA~IN'ré.s~l~til~H~:' · ··· · 
1··• .. ;gyermekekriek;i(QQJ<), ' 

.... ·:,:·~::.;tQ·=--'l1~;;Á~b:i::: Htl~ANPHARMA 

9 vitamint (A, D3, C, 81' 82 , 8 6, 8 12, B5, nikoti
namid) tartalmaz gyermekek részére. 
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o Hatóanyag 
tablettánként (piros, sárga, zőld, narancs színű). 

Retinaium palmitát formájában (vitA.) SODO NE 
Colecalcipherolum (vit.D3) 400 NE 
Acidum ascorbicum (vit. C) 50 mg 
Nicotinamidum 15 mQ 
Thiaminum nitricum {vit 8 1) 1 mg 
Ribafiavinum (vit 82) 1 ,Smg 
Pyridoxinium chioratum (vit. 86 ) 1 mg 
Cyanocobolaminum (vit. 8 12) 4 !l9 
Calcium pantothenicum 6 mg 
tartalmaz festékanyagat és aromaanyagokat (2 féle 
citrom, narancs vagy cseresznye ízű tabletták. 
e Javallat 

Vitaminhiány megelőzésére, pótlására, beteg
ség utáni lábadozás, kimerűltség, étvágytalanság. 
e Ellenjavallat 

Vesemúködés zavara, A vagy D hypervita~ 

minosis, hypercalcaemia, thiamin- és pyridox
inérzékenység, egyidejű retinoid kezelés. 
• Adagolás 

4-7 éves kor között, másodnapontként Y2 tabi. 7 
éves kor felett napi Y2 tabi., 12-14 éves korban napi 
%-1 tablettát elrágva !enyelni. 
• Figyelmeztetés 

Egyéb A- és D-vitamint tartalmazó készít
ménnyel együttadáskor figyelembe kell venni a Ké
szítmény A- és D-vitamin tartalmát A ribafiavin a vi
zeletet sárgára festheti. 

Eltartás: fénytól védve, szobahómérsékleten, jól 
zárható edényben. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4328 

Felnőtteknek 12 vitamint, 5 ásványi anyagat tar
talmazó tabletta. 
• Hatóanyag 
Retinaium palmiticum (vit. A) 
Colecalciphero!um (vit. Da) 
Acidum ascorbicum (vit. C) 
Nicotinamidum 
Thiaminum nitricum (vit. 8 1) 

Ribafiavinum (vit. 82) 

Pyridoxinium chioratum (vit. 8 6) 

Cyanocobolaminum (vit. 8 12) 

Acidum falicum 
Biotinum 
Acidum pantothenicum 
(calcium pantothenicum) 
Tocopherolum aceticum (vit. E) 
magnesium (magnesium sulfuricum) 
ferrum (ferrosum fumaricum) 

6000 NE 
400 NE 
75mg 
25mg 
3mg 
Smg 
2mg 
6 "g 

0,1 mg 
50 J.l.g 

10 mg 
10 NE 
SOmg 
10 mg 

cuprum {cuprum sulfuricum) 
calcium (calcium 

hydrogenphosporicum) 
phosporus (calcium 

hydrogenphosporicum) 
• Javallat 

2mg 

160mg 

125mg 

Vitaminhiány pótlására, étvágytalanság, gyen
geség, fáradtság, betegség és mútétek utáni lába
dozás, kimerültség esetén speciálisan a felnőtt kor
osztálynak. Segíti a szervezet regenerálódását. 
• Ellenjavallat 

Vesemúködés zavara, fokozott vastárolással járó 
kórfolyamatok, hypercalcaemia, thiainin- és pyri
doxinérzékenység, egyidejű retinoid kezelés. 
• Adagolás 

Felnőtteknek 1 tabletta naponta étkezés közben 
vagy után. 
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• Figyelmeztetés 
Más A- és/vagy D-vitamin tartalmú, valamint ás

ványi anyagat tartalmazó készítménnyel történő 

együttadása eselén figyelembe kell venni a 
Multivitamin-17 tabletta A- és D-vitamin és ásványi 
anyag tartalmát is. A ribafiavin a vizeletet sárgára, a 
vas a széklelet feketére festheti. 

Antacidumokkal történő egyOttadása a vas fel
szívódását csökkentheti. Terhesség és szoptatás 
alatt az A-vitamin napi adagja ne haladja meg a 
6000 NE-t (napi 1 tablettát). 

Eltartás: fénytől védve, szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4315 

Felnőtteknek 12 vitamint, 13 ásványi anyagat és 
nyomelemet tartalmazó tabletta. 
• Hatóanyag 
Retinaium palmiticum (vit. A.) 
Colecalcipherolum {vits) 
Acidum escorbicum (vit. C) 
Nicotinamidum 
Thiaminum nitricum (vit. 8 1) 

Ribafiavinum (vit. 8 2) 

Pyridoxinium chioratum (vit. 86) 

Cyanocobolaminum {vit. Bd 
Acidum falicum 
Biotinum 
Acidum pantelhenicum 
(calcium pantothenicum) 
Tocopherolum aceticum (vit. E) 
magnesium (magnesium oxydatum) 
kalium (kal ium chloratum) 
chiorarum (kalium chloratum) 
zincum (zincum sulfuricum) 

5000 NE 
400 NE 
90mg 
20mg 

2,25 mg 
2.6mg 

3mg 
9 "g 

0,4 mg 
451-lg 

10mg 
30 NE 

100 mg 
30mg 

2.7,2 mg 
15 mg 

ferrum (ferrosum fumaricum) 1 o mg 
mangánum ( manganum ch!oratum) 5 mg 
cuprum {cuprum sulfuricum) 2 mg 
jodum (kali um jodatum) o, 15 mg 
chrarnium ( chrami um chloratum) 25 J.lg 
molybdenum ( dinatrium molybdenicum) 25 J.lg 
selenium 25 J.lg 
caldum (calcium hydrogenphosporicum) 162 mg 
phosporus (calcium hydrogenphosporicum)125 mg 
• Javallat 

Vitaminhiány pótlására, étvágytalanság, gyen
geség, fáradtság, betegség és műtétek utáni lába
dozás, kimerültség esetén speciáJisan a felnőtt kor
osztálynak. Segíti a szervezet regenerá!ódását. Biz
tosítja a szervezet működéséhez alapvetően szOk- · 
séges enzimműködésekhez a nyomelemeket. 
• Ellenjavallat 

Veseműködés zavara, fokozott vastárolással járó 
kórfolyamatok, hypercalcaemia, thiamin- és pyri
doxinérzékenység, egyidejű retinoid kezelés ese
tén. 
• Adagolás 

Felnőtteknek 1 tabletta naponta étkezés közben 
vagy után. 
• Figyelmeztetés 

Más A- és/vagy D-vitamin tartalmú, valamint 
nyomelemet tartalmazó készítménnyel történő 
együttadása eselén figyelembe kell venni a 
Multivitamin-25 tabletta A- és D-vitamin és nyom
elem tartalmát is. A ribafiavin a vizeletet sárgára, a 
vas a széklelet feketére festheti. Antacidumokkal 
történő együttadás a vas, nagymennyiségú rostos 
élelem fogyasztása a nyomelemek egy részének fel
szívódását csökkentheti. 

Terhesség és szoptatás alatt az A-vitamin napi 
adagja ne haladja meg a 6000 NE-t (napi 1 tablet
tát). 

Eltartás: fénytől védve, szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + 
• Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4316 

Külsőleges alkalmazásra szánt antifungalis, eny
he adslringens és viszketéscsillapító hatású anti
szeptikum. 
o Hatóanyag 

4 g natrium parachlorbenzoicum, 10 g zincum 
oxydatum {100 g) hintőporban. 
e Javallat 

Mycotikus, felületi bőrfertőzések (epidermophy
tia inguinalis et axillaris, intertrigo mycotica, pityria
sis versica lor, trychophytia superficialis). 
e Ellenjavallat 

A komponensekkel szembeni túlérzékenység. 
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e Adagolás 
A fertőzött terület behintése naponta 1-2-szer: 

Profilaxis: hetenként 1-2-szer a testhajlatok behintése. 
e Mellékhatás · 

Ritkán lokális bórlrritáció. 
a Figyelmeztetés 

Gyermekkorban és terhességben fokozott 
óvatosággal alkalmazandó. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2901 

Hatóanyagai közül a mazipredon gyulladásgátló 
hatású kortikoszteroid. A miconazol erős gombael
lenes hatást fejt ki dermatofitákkal és sarjadzógom+ 
bákkal szemben, és antibakteriális hatású a Gram
pozitív baktériumokkal szemben. 
a Hatóanyag 

37,5 mg mazipredonium chloratum, 300 mg 
miconazolum {15 g) vízzellemosható kenőcsben. 
e Javallat 

Dermatophytonok vagy más gombák által kivál
tott, kifejezett gyulladással, ill. irritációval kísért bór
és körömfertózések: ekzemák, intertrigo, interdigitá
lis mycosis, körömmycosis, hal!ójáratmycosis. 
e Ellenjavallat 

Bármely komponenssel szembeni túlérzékeny
ség. Börtuberculosis, herpes simplex, bárányhimlő. 
o Adagolás 

Bőrinfekciók esetében naponta 1-2 alkalommal 
kenjük be a kezelendő bórfelületet. Köröminfekciók 
esetében a megbetegedett körömrészek eltávolítá
sa után occluziv kötés formájában alkalmazandó. A 
kezelést megszakítás nélkül a köröm teljes regene
rálódásáig kell folytatni. Fülinfekció eselén a készít
ménnyel átitatott gézcsíkot naponta kétszer a külső 
hallójáralba kell vezetni. 
e Mellékhatás 

Lokális bórirritáció, égő érzés, bőrpír, kentakt 
dermatitis igen ritkán előfordulhat. Hosszantartó al
kalmazásnál bőratrophia, striák kialakulása lehetsé
ges. Nagy felületen történő, hosszantartó alkalma
zás során szisztémás hatás lehetséges. 
e Figyelmeztetés 

Irritáció, bőratrophia, érzékenységi reakció, 
szisztémás hatás jelentkezésekor a kezelést abba 
kell hagyni. Ha néhány hetes kezelés után sem je
lentkezik javulás, más gyógyszerre kell áttérni. 
Gyermekek kezelésénél és terhességben a kocká
zatielőny mérlege!endő. 

Eltartás: húvös helyen. 
e Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3483 



MYDETÖN 50mg drazsé (áÓJ<) . .· 

RICHTER ATC-kódi:~-b38 Xö4-_-_ 

Centrális támadáspontú izomrelaxáns. A kisér
letesen fokozott izomtónust decerebrációs rigiditást 
csökkenti. A reticulospinalis reflexfacilitációt gátolja. 
Az agykérgi funkciókat nem befolyásolja. A perlféri
ás véráramlást fokozza, ezáltal oldja az érgörcsöket. 
A keringésre gyakorolt hatása fűggetlen az agyi ér
szabályozó központoktól, tehát feltehetö!eg periféri
ás mechanizmusan alapszik. 
e Hatóanyag 

50 mg tolperisonium chioratum drazsénként 
• Javallat 

A harántcsíkolt izomzat olyan tónusfokozásának 
kezelése, amely organikus neurológiai megbetege
dés következtében (pyramispályák sérülése, sclero
sis multiplex, myelopathia, encephalomyelitis stb.) 
jött létre, pl.: izomhypertonia, izomspasmus, izom
contractura, rigiditás, spinális automatismus, lum
bago. 

Obiiterativ érbetegségek (arteriosclerosis obliter
ans, angiopathla diabetica, claudicatio intermittens, 
thrombangiitis obliterans, Raynaud-kór, scleraderma 
diffusa), továbbá érbeidegzési zavaron alapuló kór
képek {acrocyanosis, dysbasia angioneurotica inter
mittens). Egyéni megítélés alapján: postthrombotikus 
vénás és nyirokkeringési zavarok, ulcus cruris. 

Sajátos gyermekgyógyászati javallat 
Little-kór (spastikus bénulás) és más dystoniával 

kísért encephalopathiák. 
• Ellenjavallat 

A készítmény iránti túlérzékenység. Myasthenia 
gravis. 

3 hónapos kor alatt nem alkalmazható. 
Kelló tapasztalat hiányában terhesség és szap

tatás esetén kizárólag a kezelés várható előnyei és 
a kezelés esetleges kockázatát gondosan mérlegel
ve adható. 
e Adagolás 

Felnőtteknek: naponta 150-450 mg (3-szar 1-3 
drazsé) a beteg egyéni szükségletének és toleran
ciájának megfelelően. 

Gyermekeknek: 3 hónapos kortól 6 éves korig 5 
mg/ttkg naponta, 3 részre elosztva: 

6~ 14 éves korig 4~2 mg/ttkg naponta, 3 részre 
elosztva. 
• Mellékhatás 

lzomgyengeseg, almossag, kulonosen gyerme
keken. A tolperisonum ritkán érzékenységi reakciót 
(anaphylaxiás shock, dyspnoe) bőrtüneteket (pruri
tus, erythema, maculopapulosus kiütés) továbbá 
hypotensiot, hányingert, hányás!, hasi dyscomfort 
érzést okozhat. 

Az adag csökkentésével a mellékhatások meg
szüntethetők. 

• Gyógyszerkölcsönhatás 
Nem ismeretes. Benzodiazepinekkel és nem

szteraid gyulladásgátlókkal együtt adható. 
• Figyelmeztetés 

Eltartás: szabahőmérsékleten {15--25 °C) 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3115 

r.~voE~ONi50.mg bélbenC>Idó~O···•• 
\ drazsé (30x) · ·.· •• •• > . > 

Centrális támadáspontú izomrelaxáns. A kí
sérletesen fokozott izomtónust, rigiditást csök
kenti. A reticulospinalis reflexfacilitatiót gátolja. 
Az agykérgi funkciókat nem befolyásolja. A pe
rifériás véráramlást fokozza, ezáltal oldja az ér
görcsöket. A keringésre gyakorolt hatása füg
getlen az agyi érszabályozó központoktól, tehát 
feltehetőleg periféfiás mechanizmusan alap
szik. 
e Hatóanyag 

150 mg to!perisonium chioratum drazsénként 
• Javallat 

A harántesikolt izomzat olyan tónusfokozódásá
nak kezelése, amely organikus neuro!ogiai megbe
tegedés következtében {pyramispályák sérülése, 
sclerosis multiplex, myelopathia, encephalomyelitis 
stb.) jött létre, pl.: izomhypertonia, izomspasmus, 
izomcontractura, rigiditas, spinalis automatismus, 
lumbago. 

Obiiterativ érbetegségei< (arteriosclerosis oblit
erans, angiopathla diabetica, claudicatio intermit
tens, thrombangiitis obliterans, Raynaud-kór, sciere
derma diffusa), továbbá érbeidegzési zavaron ala
puló kórképek (acrocyanosis, dysbasia angioneu
rotica intermittens). Egyéni megítélés alapján: post
thrombetikus vénás és nyirokkeringési zavarok, 
ulcus cruris. 
e Ellenjavallat 

Myasthenia gravis. A készítmény iránti túlérzé
kenység. 

Kellö tapasztalat hiányában terhesség és szap
tatás esetén kizárólag a kezelés várható előnye/koc
kázata gondos mérlegelése alapján adható. 
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Gyermekeknek nem adható. (gyermekek keze
lésére az 50 mg-os drazsé alkalmas.) 
e Adagolas 

Felnőtteknek általában naponta 150--450 mg 
(1-3 drazsé) a beteg egyéni szükségletének-és to
leranciájának megfelelően. 
o Mellékhatás 

Izomgyengeség, álmosság. Ritkán túlérzékeny
ségi reakció (anaphylaxiás shock, dyspnoe), bórtü
net (pruritus, erythema, maculopapulosus kiütés), 

továbbá hypotensio, hányinger, hányás, hasi 
dyscomfort érzés előfordulhat. 

Az adag csökkentésével a Mallékhatás általá
ban megszúntethetók. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretesek. Benzodiazepinekkel és nem
szteraid gyulladásgátlókkal együtt adható. 
e Figyelmeztetés 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15--25 °C), fény
tól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3412 

M'iOETÖN• injekciO (5 cl< 1 ri\ lj· 

Centrális támadásponill izomrelaxans. A kisér
letesen fokozott izomtónust, decerebratiós rigiditást 
csökkenti. A reticulospináfis reflexfacilitációt gátolja. 
Az agykérgi funkciókat nem befolyásolja. A pariféri
ás véráramlást fokozza. A keringésre gyakorolt ha
tás független az agyi érszabályozó központoktól; te
hát feltehetőleg perifériás mechanizmusan alapszik. 
e Hatóanyag 

100 mg tolperisonium chloratum, 2,5 mg lido
cainum chioratum (1 ml) ampullánként 
e Javallat 

A harántcsíkolt izomzat olyan tónusfokozásának 
kezelése, amely organikus neurológiai megbetege
dés következtében (pyramispályák sérülése, sclero
sis multiplex, myelopat!Íia, encephalomyelitis stb.) 
jött létre, pL: izomhypertonia, izomspasmus, izom
contractura, rigiditas, spinális automatismus. 

Obiiteratív érbetegségek {arteriosclerosis oblit
erans, angiopathia diabetica, thrombangiitis obliter
ans, Raynaud-kór, scleraderma diffusa), továbbá ér
beidegzési zavaron alapuló kórképek (acro
cyanosis, dysbasia angioneurotica intermittens). 
Egyéni megftélés alapján: postthromboticus vénás 
és nyirokkeringési zavarok, ulcus cruris. 
• Ellenjavallat 

A készitmény iránti túlérzékenység. Myasthenia 
gravis. 

Terhességben és szoptatás idején, valamint 
gyermekeknek nem adható! 
e Adagolás 

Felnőtteknek: naponta általában 200 mg (2-szer 
1 amp.) im. vagy naponta 100 mg (1 amp.) iv. las
san beadva. 
e Mellékhatás 

Izomgyengeség, álmosság. 
A tolperisonum ritkán érzékenységi reakciót 

(anaphylaxias shock, dyspnoe), bőrtüneteket {pruri
tus, erythema, maculopapulosus kiütés) továbbá 
hypotensiot, hányingert, hányást, hasi dyscomfort 
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érzést okozhat. Az adag csökkentésével a mallék
hatások megszüntethetók. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. Benzodiazepinekkel és nem
szteraid gyulladásgátlókkal együtt adható. 

Eltartás: fénytól védve, hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3282 

A tropikamid a parasympatholitikus (anticholin
ergiás) szerek csoportjába tartozik. Mydriaticum
cycloplegicum. A maximális pupillatágulat és cyclo
plegia a cseppentés után 20-25 percen belül lép 
fel. Hatása miotikum adása nélkül 5-6 órán belül tel
jesen megszűnik. 
• Hatóanyag 

75 mg, illetve 150 mg tropicamidum (15m!) steril 
vizes oldatban. Konzerválószer: benzalkonium chlo
ratum. 
• Javallat 

Diagnosztikus pupi!latágftásra és cycloplegiára. 
A 0,5%-os oldat használata akkor javasolt, ha csak 
a pupilla tágítása kívánatos. A fénytörés meghatáro
zása céljából végzett cycloplegiához 1 ,0%-os olda
tot ajánlatos használni. 
e Ellenjavallat 

Szúk zugú glaucoma. 
e Adagolás 

A fénytörés meghatározására 1 vagy 2 csepp 
1 %-os oldat cseppentése a vizsgálandó szembe, 
5 perces szünettel. Ha a beteg vizsgálata nem tör
ténik meg a cseppentés utáni 20-25 percen belül, 
még egy csepp alkalmazható, hogy a cyc!oplegiás 
hatást megnyújtsuk A szemfenéki vizsgálathoz a 
0,5%-os oldatból egy vagy két cseppet kel! alkal
mazni, 15-20 perccel a vizsgálat előtt. 
• Mellékhatás 

A cseppentés után átmeneti égető érzés lehet
séges. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A.gyártó adatot nem közölt 
e Figyelmeztetés 

Csak lokálisan alkalmazható, injekció formájá
ban nem. 

Mint a többi mydriaticum is, csak óvatosan ad
ható, ha a szemnyomás magas vagy értéke ismeret
len, vagy az elülsö csarnok sekély. Amennyiben a 
fénytörés maghatározásakor elhúzódó hatás kívá
natos, csak egy további csepp alkalmazása java-



salt. Alkalmazása után a múanyag f!akont szarosan 
le kell zárni. 

Eltartás: csak szobahőmérsék!eten, hűtőszek
rényben, vagy magas hőmérsékleten nem tárolható. 
e Megjegyzés: + Or 
• Törzskönyvi szám: K - 1943 {0,5% szem
csepp); K- 1944 {1% szemcsepp) 

MYÖROM szenic!!E>P!) (10ml) . 
... . . ·. • . • . .. > 

A. RY. ·. > . . ATC kó~• S01 FA0 6 

Mydriaticum, mely az atropinnál gyorsabban 
hat, de hatástartama rövidebb. 
• Hatóanyag 

50 mg tropicamidum {10 ml) szemcseppben. 
Konzerválószer: benzalkonium chloratum. 

e Javallat 
Diagnosztikus pupil!atágítás. A szemfenék tük

rözéséhez, objektív fénytörés meghatározására. 
lridocyclitlsben a szivárványhártya hátsó letapadá
sainak megakadályozására. 
8 Ellenjavallat 

Glaucoma, valamint a szemcsepp hatóanyagai
val szembeni túlérzékenység. 
• Adagolás 

Pupillatágításhoz általában 1 cseppet kell csep
penteni a kötóhártyazsákba. 

Az accommodatio bénításhoz 8-1 O percenként 
1-1, összesen 6 cseppet kell alkalmazni. 

Az első felhasználásnál a zárókupakot jobbra 
csavarjuk, hogy a fiakont kinyissuk. A sapkát balra 
lecsavarjuk. A fiakont cseppentő állásba hozzuk és 
a flakon enyhe nyomásával a lehúzott alsó szemhéj 
mellett a kötőhártyazsákba cseppentünk. 

Használat után a kupakot visszacsavarjuk. 
e Mellékhatás 

A pupillatágulat és az accommodatio bénulás 
következtében látászavar. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejűleg adott sympathicomimeticum a 
mydriaticus hatást növeli. 

Romlik, vagy kioltódik a mydriaticus hatás, ha 
parasympathicomimeticumot kap a beteg. 

A trapicamid általános hatása triciklikus antide
presszívumokkal, amantadinnal, kinidinnel, fenoti
azinokkal, antihisztaminokkaL és más parasympa
thicolytikus gyógyszerekkel együtt adva fokozódik. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának és hatásának ideje alatt lágy 
kontaktlencse nem viselhető. 

Alkalmazása látászavart okoz, ezért a beteget fi
gyelmeztetni kelt, hogy járművet vezetni, és balese
ti veszéllyel járó munkát végezni csak tiszta látás 
esetén, ill. a kezelés után hány óra elteltével sza
bad. 

Eltartás: .t.. szemcsepp tárolása 25°C alatt, fény
től védve. 

Felbontás után legfeljebb harminc napig hasz
nálható fel. 
• Megjegyzés: + + Or 
• Törzskönyvi szám: K- 608 

MYElOBROMb'(.,itlíblett~j{j(lx).,, .. ·· 
C'f:IINOIN 

A mitobronitolum cytotoxikus alki!ezószer, a 
mannit dibróm vegyülete, A lipofH szén-halogén 
molekularészlet és a hidrofil alkoholcsoportok jelen
léte kedvező biológiai transzport-tulajdonságokat 
biztosít. 

A csontvelőre, valamint a vérképző rendszer 
más elemeire kifejtett hatása révén erélyesen csök
kenti a kórosan fokozott leuko- és erythropoesist. 
e Hatóanyag 

250 mg mitobronitolum tablettánként. 
e Javallat 

Idült granulocytás leukaemia, polycytaemia 
vera, továbbá elsődleges erythrocytaemia vagy el
sődleges thrombocytaemia. 
e Ellenjavallat 

Egyéb cytostatikus kezelés nem szakintézeti ke
retben. 
e Adagolás 

Idült granulocytás !eukemiában napi 125-375 
mg (lh--1 % tabi.) legfeljebb 10 napon át. A sejt
számcsókkenés mértéke 3-6 hét múlva ellenőrizen
dő. Ú jabb kezelés a sejtszámcsökkenés megállása 
után kezdhető. A fehérvérsejtszám lehetőleg 
10x10g/l alá kerüljön. A kivánt eredmény a rövidebb 
kúrákkal ugyan lassabban érhető el, de az esetle
ges súlyos pancytopenia kialakulása elkerülhető. 
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Po/ycytaemia vera eseteiben lökéskezelés java
solt a prolongált kezeléssei ellentétben. Aránylag 
nagy adagban; 3-4 napon át adják: pL 1000, 750, 
500, 250 mg-ot {naponta 4, 3, 2, 1, tabi.) vagy 
1000, 1000, 500, 500 mg-ot {naponta 4, 4, 2, 2, 
tabi.), összesen tehát 2500-3000 mg-ot (1Q-12 
tabi.). A retikulocytaszám már korábban csökken
het, a thrombocytaszám azonban csak 2-3 hét, a 
granulocytaszám pedig 4-6 hét mú\va. Bizonyos 
esetekben, pl.valódi polycytaemiában egy ilyen lö
késkezelés néhány hónapos remissziót eredmé
nyezhet. 

Így évente 2-4 ilyen kezelésre kerülhet sor. 
60 év feletti kor esetén az első lökés óvatosabb 

legyen, pl.1000, 750 mg {4, 3 tabi.) 2 nap alatt, sa 
későbbiekben az egyéni válasz mértéke szerint vál
toztatható az adag. 

Újabb alkalmazásra csak a kiváltott cytopenia 
restitutiojakor kerülhet sor. 

A lökéskezelés valódi polycytaemiában nem nó
vefi meg a késői akut leukaemiák számát, ellentét
ben más, alkilezó cytostaticumokkal. 

Idült granulocytás leukaemia és potycytaemia 
vera mellett a DBM-alkalmazásra kerüfhet elsődle
ges erythrocytaemiában vagy elsődleges thrombo
cytaemiában is. H:3 a hematokritérték nagyon ma
gas {55% felett) célszerű azt elóbb, lehetőleg- nem 
elhúzódóan, nem a levett vér mennyiségét, hanem a 
vérvételek ütemét előtérbe helyezve - véna
punkciókkal csökkenteni (pl.három-négy egymás 
utáni napon 400-300 ml vérvétel, ha kizárá veszélye 
nincs). Thrombocytaemiában a hatás gyakran rövid 
tartamú {3-5 hét). 

A haematológiai restitutiót a sok éven át alkal
mazott lókéskezelések sem gátolják meg, még a 
60 év feletti betegek esetében sem. Kezdettól fogva 
elégtelen válasz egyik vagy másik sejtrendszer ré
széről az esetek 10-15%-ában ugyan előfordul, de 
ez nemegyszer dózisfüggő. Elégtelen válasz esetén 
gondolni kell arra, hogy a diagnózis is lehet helyte
len. Úgynevezett másodiagos gyógyszerreziszten
cia kialakulása még a 10 évnél régebben Myelo
bromollal kezelt betegeken is ritka. 

Bár a szer hatásának lényege a cytopenia kelté
se, klinikai veszélytjelentő cytopeniát nem észleltek, 
s a ritkán okozott nagyfokú cytopeniák is nÍinden 
esetben spontán megoldódtak. 

Malignus haematológiai folyamatok csontvelő
átültetéssei történő kezelésének előkészítésére is 
alkalmazzák az ún. szupraletális röntgenbesugár
zás helyett. 
e Mellékhatás 

A kezelési napokon' átmenetileg gastrointesti
nalis panaszok léphetnek fel. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- kortikoszteroidokkal {mellékvesekéreg-működés 

gátlása, tumorstimuláció); 
- fenilbutazonnal {agranulocytosis veszélye, gá

tolja az oxidatív foszforilációt, a tubuláris reabszorb
ciót, ill.szekréciót). 
e Figyelmeztetés 

Ha valaki prolongált Myelobromol-kezelést alkal
maz, pl. idült granulocytás leukaemiában, s a szer 
adagelását kellő vérsejtszám-ellenőrzés me!lett 
végzi, akkor se feledkezzék meg arról, hogy a szer 
elhagyása után is hetente kell a reticulo-, granulo
és thrombocytaszámot ellenőrizni: mindaddig, amíg 
az értékek tovább nem csökkennek. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytől, ned
vességtól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3254 
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Benzoxazolszármazék, amely a polysynapticus 
reflexívekben az ingerületátvitelt gátolja. A krónikus 
izomspasmus, myalgia, discopathia" Okozia fokozott 
izomtónust csökkenti. 
• Hatóanyag 

250 mg chlorzoxazonum tablettánként. 
e Javallat 

Myalgia (lumbago, akut vállövi syndroma, torti
collis), rheumatoid arthritis, contusio, distorsio, 
spondylarthrosis, discus herniával társult myalgia, 
izomkontraktúra, sérülés okozta izompanasz. A fo
kozott izomtónus, görcsös fájdalom csökkentése tö
rések nyújtásakor és gipszkötések eltávolítása után. 
e Ellenjavallat 

Súlyos májmúködési zavar, a gyógyszer iránti 
túlérzékenység. 
• Adagolás 

Felnőtteknek szokásos adagja naponta 3-4-szer 
250 mg (1 tabletta). A kezdeti adag lehet 3--4-szer 
500 mg (2 tabi.), kellő hatás hiányában esetleg 
3-4-szer 750 mg {3 tabi.). A kedvező hatás jelentke
zésekor az adag fokozatosan csökkenthető. 

Gyermekeknek naponta 3-4-szer 60-250 mg 
{%-1 tabi.), az életkor és a testtömeg figyelembevé
teléveL A tabletta összetörve a gyermek ételébe ke
verhető. 
e Mellékhatás 

Gastrointestinalis tünetek, hányinger, cho!esta
ticus icterus, szédülés, fejfájás, álmosság, rossz 
közérzet, ingerültség, hypotonia, allergiás típusú 
bórkiütések. Esetenként a vizelet elszíneződése 
észlelhető {metabolitja okozza, nincs klinikai jelen
tősége). 

e Gyógyszerkölcsönhatás 
Óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal 

(additív hatás). 
e Figyelmeztetés 

Túlérzékenységi reakció jelentkezése esetén 
{urticaria, viszkető bórpfr) a gyógyszer adását abba 
kell hagyni. Ugyancsak megszakítandó a kezelés, 
ha sárgaság lép fel vagy a májfunkció romlik {alka
likus toszfatáz emelkedése, brómszulfalein reakció). 
A magzati fejlődésre gyakorolt hatásra vonatkozóan 
elegendő adat nem áll rendelkezésre, ezért terhes 
nőknek csak e körülmények gondos mérlegelése 
alapján adható. 

Hosszú időtartamú, folyamatos adagolásakor 
psychikai és fizikai dependencia alakulhat ki. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni vagy 



baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénenként határozandó meg a tila
lom mértéke. 

Alkalmazásának, ill.hatásának tartama alatt tilos 
alkoholt fogyasztani! 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3291 

MYSOÚI~E250 mg tablett~J10tlx) •• , 
MYSOLINE~zu~zpen.tió,(250,ml) 
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Hatását a hatóanyag, a pírimidon és annak két 
metabolitja - a fenobarbiton és a fenileti!malon
amid - görcsgátló tulajdonságai révén fejti ki. Bár 
a pontos hatásmód nem ismert, hasonlóan más 
anticonvulsív szerekhez, az idegsejt membránjára 
hat, főként az ionáramlás megváltoztatásában ját
szik alapvető szerepet. Gyorsan szívódik fel, a 
p!azmaszintek csúcsa kb. három óra elteltével 
mérhetó. 

Valamennyi szervben és szövetben jól oszlik 
meg: átjut a vér-agy és placenta barriereken, kivá
lasztódik az anyatejben. Plazmafelezési ideje kb. 
1 o óra, ami jóval rövidebb mint a legfontosabb 
metabofitjaié. A primidon és a feniletilmalonamid 
csak kis mártékben kötődnek a plazma-proteinek
hez, ugyanakkor a fenobarbiton mintegy fele kötött. 
A hatóanyag mintegy 40%-a változatlan formában a 
vizeletben választódik ki. 
e Hatóanyag 

250 mg primidonum tablettánként, 12,5 g primi
donum (250m!) szuszpenzióban (5 ml-es mérce= 
250 mg primidonum). 
e Javallat 

Grand mal és psychomotoros (temporalis) 
epilepsia. Eredményesen alkalmazható még fokális 
vagy Jackson rohamok esetén, myocloniás reflexek 
és akinetikus rohamok kezelésére. 
a Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Akut 
intermittáló porphyria. 

Relativ ellenjavallat: súlyos vese- vagy máj
funkciózavar, továbbá súlyos szívizomkárosodás. 
• Adagolás 

Individuális. Sok esetben önmagában, egyes 
esetekben egyéb görcsgátlókkal kombinálva. 

A napi adagot általában két egyenlő részre el
osztva, reggel, illetve este célszerű alkalmazni. 

Kezelés bevezetése: napi egysz~ri 125 mg, 
este lefekvés· előtt. Három naponta· emelendő a 
napi adag 125 mg-mal, összesen napi 500 mg-ig 
(azaz 2-szer 250 mg-ig). Ezután három naponta 
növelhető a napi adag 125 mg-mal, mfg a pana-

szak megszúnnek vagy mfg a maximálisan tolerált 
adagot el nem érik. Ez felnőttek esetében napi 
1500 mg, 9 éven aluli gyermekek esetében napi 
1 OOO mg lehet. 

"Átlagos nlipi tenntartó adagok: 

Tabletta (250 mg) 
vagy szuszpenzióból 

5 ml-es mérce (=250mg) mg 

Gyermekeknek 

2 éves korig 
2-5 éves korig 
6-9 éves korig 

9 éven felülieknek és 

felnőtteknek 

1-2 
2-3 
3-4 

250-500 
500-750 
750-1000 

750-1500 

Ha gyakrabban fordulnak elő rohamok, nagyobb 
adagok is szükségesek lehetnek. Például: 

1. Ha a rohamok általában éjszaka jelentkeznek, 
akkor az egész napi adagot este vegye be a beteg. 

2. Ha a rohamok bizonyos speeiélis események
hez kapcsolódnak, pl. menstruatiohoz, gyakran jó 
hatású, ha a megfelelé időben valamelyest emelt 
adagot kap a beteg. · 

A:z egyéb anticcnvulsívumokat szedő betegek 
azokban az esetekben, amikor a beteg rohamai 
nem megfelelóen csökkennek, vagy zavaró mellék
hatások lépnek fel, a Mysoiine alkalmazható a keze
lés kiegészítésére vagy felváltására. Először a keze
lés bevezetésében leírt fokozatok szerint adagolan
dó a Mysoline a kezelés kiegészítőjeként. Amikor a 
hatás megfelelő és a beadott Mysoline mennyisége 
elérte a becsült szOkséges adagnak legalább a fe
lét, megkísérelhető az előző kezelés fokozatos le
építése, ami legalább két hétig tartson. Ez idő alatt 
szükségessé válhat a Mysoline adagjának emelése, 
hogy a kívánt hatás fenntartható legyen. Az előző 
kezelés nem hagyható túl gyorsan abba, mert ez 
újabb rohamot idézhet elő. A:zokban az esetekben, 
amikor az előző kezelésben domináns szerepe volt 
a fenobarbitonnak, mind a kezelés abbahagyása, 
mind Mysoline-nal való helyettesítése korábban tör
ténjék. Igy megelőzhető, hogy a Mysoline optimális 
adagjának pontos beállítását zavarja a túlzott alu
székonyság. 
e Mellékhatás 
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Aluszékonyság és fásultság általában a kezelés 
korai szakaszában fordul elő. 

Neurotoxikus tünet, mint pl. látási zavar, émely
gés, fejfájás, hányás, nystagmus és ataxia általában 
csak átmeneti jellegű. ldiosyncrasiás reakció is elő
fordulhat a fenti tünetekkel; akut és súlyos formájá
ban a kezelés megszakitását teszi szükségessé. 
Bórtünetek, beleértve súlyos bórkiütést Ritkán 
szisztémás lupus erythematosus (SLE). 

Egyes esetekben arthralgia és ritkán személyi
ségváltozás, psychetikus tünetek. 

Kivételesen, mint a fenitein és fenebarbiton ese
tében, megaloblastos anaemia. Ilyenkor a primidon 
további szedését abba kell hagyni. Folsavval 
és/vagy 8 12-vitaminnal kezelhető ez az állapot. El
szigetelten más vérdyscrasia is felléphet 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Mind a primidon, mind legfontosabb metabolitja, 
a fenebarbiton indukálja a máj enzimaktivitását. Ez 
az egyidejűleg alkalmazott egyes gyógyszerek far
makokinetikáját megváltoztathatja, mint pl. egyéb 
anticonvu!sivumokét (pl. fenitoin), valamint a 
komarin-származék anticoagulansokét. 

Anticonvulsivumokat és orális fogamzásgátló 
szteroidokat szedő betegeken áttöréses vérzés és a 
fogamzásgátlás hatástalansága is előfordultak. A 
primidon szedése erősíti más CNS-depresszív sze
rek, pl. az alkohol és a barbiturátok hatását. 
• Figyelmeztetés 

Fokozott orvosi ellenőrzés mellett adható és 
csökkentett adagban: hyperkinetikus gyermekek
nek, továbbá időskorú, legyengült betegeknek, illet
ve vese,- máj- vagy légzőszervi rendellenességben 
szenvedő betegeknek. 

A primidon részben fenobarbitonná metabo
lizálódik. Hosszas szedés után ezért tolerancia, 
gyógyszerfüggőség és a kezelés hirtelen megszakí
tásakor elvonásireakció alakulhat ki. 

Terhesség 
Az átlagosnál nagyobb számban fordul elő 

epilepsiás anya csecsemőjén veleszületett rendelle
nesség. Lehetséges. hogy az antiepileptikus keze
lés ebben szerepet játszik. Ezért a terhesség alatt 
mérlegelni kell a magzatkárosodás esetleges koc
kázatát, másrészt a ketelés elhagyásából eredő ve
szélyt. 

A hosszú ideig tartó görcsgátló terápia során 
csökkenhet a szérum falát szintje. Mivel a folsav
igény a terhesség alatt megnő, ajánlatos a veszé
lyeztetett betegek rendszeres szúrése és megfonto
landó, bár vitatott. a folsavval és 812-vitaminnal tör
ténő kezelés. 

A terhesség során alkalmazott anticonvulsív te
rápia véralvadási rendellenességeket okozhat az új
szülöttben. Ezért a terhesség utolsó hónapjában, 
egészen a szülésig K1-vitamint kell adni az anyának. 
Amennyiben ez az előkeZelés elmarad, 1 O mg K1-vi
tamin adható az anyán'ak a szüléskor és 1 mg adan
dó azonnal az újszülöttnek. 

Szoptatás időszakában a csecsemőt a szedált
ság szempontjából figyelni kell. 

Mint más görcsgátló, a psychomotoros teljesít
ményt befolyásolja. 

A koncentráló képességet csökkentő hatásának 
időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti ve
széllyel járó munkát végezni tilos. Gépjármúveze
tés, baleseti veszéllyel járó munka végzése a 
6/1976.(Eü.K.3.) EüM. sz. utasítás alapján bírálan
dó el. 
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Alkalmazásának illetve hatásának tartama alatt 
tilosszeszes italt fogyasztani. 

Túladagolás különféle fokozatú központi ideg
rendszeri depresszióhoz vezethet, melynek során, a 
bevitt mennyiségtól függóen ataxia, eszméletvesz
tés, légzőszervi depresszió és coma is bekövetkez
het. A kezelés során gyomormosást és általános 
szupportív terápiát kel! alkalmazni .. Nincs specifikus 
antidotuma. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól és ~ed
vességtól védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1807 (szuszpenzió) 

K- 1806 {tabletta) 

··1\11\rri:tASEfi(fmstiíillettaL • 
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·:;-~;~~[i~&~8~:Á~Tt< 

Parasympathomimeticum. Bis-quaterner ammó
nium vegyület. Cholinerg hatása azon alapu). hogy 
az acetylcholinesterase enzimhez nagy affinitással, 
reverzibilisen kötódik. 
• Hatóanyag 

1 O mg ambenonium chioratum tablettánként. 
• Javallat 

Myasthenia gravis. 
• Ellenjavallat 

Nincs adat. 
• Adagolás 

Egyéni beállítást igényel. A szokásos adag 
5-25 mg (%-2\12 tab!.) naponta 3-4-szer. Az adag 
a kezelés során fokozatosan és óvatosan emelhe
tó legfeljebb napi 200 mg-ig. E felett a legszigo
rúbb orvosi ellenőrzés szűkséges. 
o Mellékhatás 

Epigastriális fájdalom, abdominális görcsök, 
hasmenés, hányás, nyálfolyás, sápadtság, hideg iz
zadás, vizelési inger, kettóslátás. 

lzomfasciculatio, a nyelv megvastagodásának 
érzése nyelési nehézség mellett, a váll, nyak, karok 
izmainak bénulása. 

Myosis, vérnyomás-emelkedés (bradycardiával 
vagy anélkül), belső remegés, súlyos anxietás és 
pánikérzés. 
o _Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- atropinnal, egyéb anticholinerg komponenst 

tartalmazó gyógyszerrel (hatását felfüggesztik). 
óvatosan adható: 
-egyéb cholinerg hatású gyógyszerrel (hatásfo

kozódás) 
e Figyelmeztetés 

A terápiás és toxikus adagok közti kis különbség 
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miatt könnyen túladagolható és cholinerg crisis is 
bekövetkezhet 

Övatosan szabad adni asthmás, mechanikus 
bélrendszeri vagy húgyuti elzáródásban szenvedő 
betegeknek. 

Túladagolás esetén a kezelést és más cholinerg 
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gyógyszerek adását fel kelJ függeszteni, és 0,5-1 ,O 
mg atropin adandó iv., esetleg mesterséges léle
geztetés, tracheotomia, oxigén adása szükséges. 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: K- 559 

N 

A diklofenak nemszteroid gyulladásgátló, mely a 
ciklooxigenáz!, s ezáltal a prosztaglandin szintézist 
gátolja. A szem elülső szegmensének mechanikus 
(traumás) illetőleg allergiás eredetű gyulladásos re
akcióit a szteroidokhoz hasonlóan csökkenti. 

Jól penetrál az elülső szemcsarnokba. Alkal
mazása során a hatóanyag plazmaszintje nem 
mérhető. 
e Hatóanyag 

1 ,O mg diclofenacum natricum 1 ml steril vizes 
oldatban. Tartósftószerként 0,04 mg tiomerzált tar
talmaz 1 ml oldatban. 
e Javallat 

Myosis gátlása cataracta mútétek során. 
Krónikus conjunctivitis. Keratoconjunctivitis. A 

cornea és a conjunctiva fájdalmas posttraumás álla
potai. 

Mútét előtt ill. mútét után hosszabb-rövidebb 
ideig fennálló gyulladásos folyamatok, pl.: cataracta 
mútétek esetén a ciliaris ill. conjunctiva belövelltség, 
valamint cystoid macularis oedema csökkentésére, 
az elülső csarnok gyulladásos folyamatainak keze
lésére (Tyndall hatás és sejtek). Marginalis cornea 
fekélyek. Fotoelektromos keratitis, hóvakság. 
Episcleritis. 
• Ellenjavallat 

Diklofenak és tiarnerzál (higany tartalmú konzer
válószer) iránti túlérzékenység. 
e Adagolás 

A szokásos adag: cataracta mútét során a 
myosis gátlására a mútétet megelőző 3 órában 5-
ször 1 cseppet, egyéb indikációban napi 4-5-ször 1 
cseppet a kötőhártyazsákba cseppenteni. 

Az adagolásnál figyelembe kell venni az állapot 
súlyosságát. 
e Mellékhatás 

Közvetlenül becsepp'entés után enyhe, átmene
ti égő érzés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Jelenleg nem ismeretes. 
• Figyelmeztetés 

Egyéb szemcseppekkel történő egyidejű keze
léskor a hatóanyag kimosódásának megakadályo
zására a különbözó gyógyszerek becseppentése 
között célszerű 5 perc szünetet tartani. Kellő adatok 
hiányában kisgyermekeknek, valamint terhesség
ben és szoptatáskor nem alkalmazható. 

Lágy kontaktlencse használata eselén a lencse 
nélküli időszakokban kell alkalmazni. 

Az üveget használat után azonnal le ke!l zárni. 
Felnyitás után a gyógyszer egy hónapon belül 

felhasználandó! 
Eltarlás: 25 °C alatti hőmérsékleten, fénytól 

védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1425 

A készítmény szárító, pörkösító és exsudatiot 
csökkentő hatású. A kezelt felületen mikroporózus, 
összefüggő filmréteget képez, ami lehetövé teszi a 
felületes égési sérülések kötésmentes, aszeptikus, 
nyitott kezelését. 
• Hatóanyag 

Rosa centifalia extractomának 30-60 mg/100 ml 
növényi kivonatol (szárazanyagot) tartalmazó 96%
os alkohollal készült steril oldata. 
• Javallat 
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Enyhe, kis kiterjedésű (a testfelület legfeljebb 
10%-át érintő}, első- és felületes másodfokú (!!./1) 
égési sérülések külsőleges kezelése. 
• Ellenjavallat 

Mély égési sérülések (1!./2, lll. fokú)-, nagy ki
terjedésú, illetve hámhiánnyal járó égési sérülések 
-, a kéz ujjain és a végtagokon keletkezett körkörös 
égési sérülések-, testhajlatok, nemi szervek, vala
mint a szemhéj égési sérüléseinek kezelésére tilos 
alkalmazni. 

1 éves kor alatti gyermekek kezelésére nem 
ajánlott. 
• Adagolás 

A kezelést a sérülést követően a lehető legrövi
debb időn belül meg kell kezdeni. Ezt megelőzően 
a bórfelületet meg kell tisztítani (desinfectio), a fel
színen keletkezett esetleges savós hólyagokat ma
radéktalanul el kell távolítani (bullectomia). A keze
lendő felületet kb. 20 cm távolságról kell bóségesen 
bepermetezni. A permetezés! az alkohol el párolgá
sa után 2-3-szor, szükség esetén többször (4-6-
szar) is meg lehet ismételni. Az első 2-3 napon, (il
letve a pörk kialakulásáig) 3-4 órás időközönként 
kell bepermetezni az égett területet. A 3-5. napra 
sárgásbarna, száraz pörk alakul ki. A pörk kialaku
lása után a kezelést napi 3-4-szeri permetezéssel 
kell folytatni, amíg a pörk le nem válik. A pörk spon
tán leválása a széli részek felöl kezdődik és 8-30 
nap alatt fejeződik be. A frissen hámcsodott terüle
ten - utókezelésként-naponta 1-2-szer kell a per-



metezést végezni a normál bór kialakulásáig. A pörk 
kialakulása előtt folyamatos orvosi ellenőrzés szük
séges, az égési seb elmélyülése eselén más keze
lési módra kell áttérni. A Naksol által képzett filmré
teg vizben oldódik, ezért a kezelt felületet vízzel 
m?sni nem szabad és ha a filmréteg víz, vagy Qár
mt más hatására leoldódott, újabb permetezéssel 
kell helyreállítani. 

Olyan testfelületen, ahol a filmréteg sértetlensé
gét nehezebb biztosítani (pl. ruhával fedett testfelü
!et stb.), ajánlatos a kezelést gyakrabban végezni, 
11letve az öltözéket meflózni, vagy nagyon laza öltö
zéket használni. 

A Naksollal történő első kezelések a készítmény 
alkoholtartalma miatt fájdalmasak. Ez a fájdalom a 
pörk kialakulása után megszúnik. Gyermekeknek al
kalmazva, a Naksol kezelés előtt minden esetben ki
egészítő fájdalomcsillapítás szükséges mindaddig, 
amíg a pörk ki nem alakult. 

Olyan felnőtteknek alkalmazva, akiknek ala
csony a fájdalomtoleranciája, az első kezeléseknél 
szintén ajánlott az analgetikus védelem. 
• Mellékhatás 

A kezelés- kOlönösen az első alkalmazáskor-a 
kés~ítmény alkoholtartalma miatt fájdalommal jár 
(amt az alkohol elpárolgásakor csökken), a pörk ki
alakulása után (3-5 nap) pedig már nem jelentkezik. 
o Figyelmeztetés 

Fedőkötés alkalmazása tilos! 
Más felületkezelő gyógyszerrel egyidejúleg nem 

használható! 
Szakségessé válhat a kialakult pörk bemetszé

se, vagy eltávolítása, ha: 
-a pörk strangulálja a distalis végtagrészt, 
- a pörk alatt gennyes váladék gyülemlik fel (a 

sebfertőzés természetét figyelembe véve kell a ki
egé~zító kezelést megválasztani). 

Ugyeini kell arra, hogy a készítmény alkoholtar
talma miatt szembe vagy nyálkahártyára ne kerüljön. 

T úz- és robbanásveszélyesi Alkalmazásakor do
hányzás és nyílt láng használata tilos! 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3704 

NAJ-:Aoőf!roo illiel<~iÓ' 
\3l'oramplllla) •.. · ...• 

NALADO~SOO injekció 
(3 poraínpulla) ·•· ·: ''·' · • 

:'s-cHERiNG. :'-~·jYt_'k:Óq::-~ci~A-oós_ 

Hatóanyaga a szulproszton, szintetikus prosz
taglandin-származék, amelynek cervixtágító és 
méhösszehúzó hatása van. A hatásuterus-szelektív 
így a simaizmot tartalmazó egyéb szövetek funkció~ 
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ját kisebb mértékben befolyásolja, mint a természe
tes prosztaglandinok. A kívánatos, terápiásan hasz
no~íth_ató, és a nem kívánt mallékhatások ilymódon 
szetvaln_ak. Az emberi szervezetben a szulproszton 
metabollzmusa és kiválaszlódása gyors. 
• Hatóanyag 

O, 10 mg, ill. 0,50 mg sulprostonum porampullán
ként 
o Javallat 

- Méhnyaktágítás terhességben a méh eszkö
zös kiürítésének előkészítésére. 

- Abortus-indukció (anyai vagy magzati indiká
ció alapján) 

- Szülés megindítása intrauterin magzatelhalás 
esetén 

- Szülés utáni nem traumás eredetú atoniás vér
zés kezelése. 
e Ellenjavallat 

Életképes magzat eselén' ellenjavallt a szülés 
megindítása a készítménnyel, mivel a szulproszton
hoz hasonló szintetikus prosztaglandinok okozta 
magzatot érintő káros hatások nem zárhatók ki. 

Asthma bronchiale, spastikus bronchitis, a kór
előzményben szerepló szívbetegség (dekompen
zációs jelek hiányában is), inegelózó érbetegség 
elsősorban koszorúerekre vonatkozóan, súlyos 
hypertensio, súlyos máj- vagy vesemúködési zavar, 
de~ompenzá!t diabetes me!litus, cerebrális gör
cs~k. g!aucoma, thyreo_t?xicosis, heveny nógyó~ 
~yaszat1 fert~zések, coht1s ulcerosa, aktív gyomor
es duodenalis fekély, megelőző uterus mútét sarló
sejtes vérszegénység, tha!assaemia és ált~lában 
minden krónikus jellegű, súlyos belgyógyászati 
megbetegedés. 

Fokozott elővigyázatosság szükséges, ha szív
é: érrendszeri rizikófaktorok állnak fenn, pl.: do
hanyzás, hyperlipidaemia, érszövódményeket oko~ 
zá cukorbetegség. A kockázat felmérésénél a beteg 
életkorát is figyelembe kell venni. 
• Adagolás 

A Nalador intramuscularis alkalmazása tilos! 
Méhnyaktágítás terhességben a méh eszközös 

kiürítésének elökészítésére. 
lntramuralis-cervicalis alkalmazás. 
Adag: 25 J.tg szulproszton 6-12 órával az eszkö~ 

zös beavatkozás előtt 
A 100 J.tg-os Nalador ampulla tartalmát 2 ml izo

tóniásnátrium-klorid oldatban kell feloldani, ez az .. A 
oldat". Ennek 0,5 ml-€t (amelyben 25 J.tg szulprosz
ton van) 1,5 ml izotóniás nátrium-klorid oldattal 2 ml
re kell kiegészíteni. Így elkészült a felhasználásra 
kész "B oldat". 
. A nőgyógyászali vizsgálatot követően, mely tá
Jékoztatást nyújt a méh és méhnyak anatómiai-to
pog_ráfiai helyzetéről, h_üvelyfertótlenítés után golyó
fogoval meg kell fogm a portio uterit és a fogóval 
előrehúzni a méhet. Ezután 6 óra múlva és 12 óra 
múlva 1-1 ml-t kellinjektálnia B oldatból {egyenként 

12,5 Jlg szulproszton) mélyen a cervix uteri kötőszö
vetes magjába, a nyakcsatorna irányába, vékony, 
4 cm hosszú szokványos injekciós tűvel. A véletlen 
intravasalis beadás! visszaszívással ki kell zárni! 
Nem elég mélyre adott injekció eselén kisebb a ha
tás, ezért azt kerülni kell. 

Abortus-indukció (anyai vagy magzati indikáció 
alapján) esszülés megindítása intrauterin magzatel
halás esetén. 

1. Csapó szerinti extraamniális, "single shot" el-
járás. 

Mofa hydatidosa esetében nem alkalmazható! 
Adag: 25-100 J.l.g szulproszton. 
A 100 J.tg-os Nalador ampulla tartalmát 2 ml izo

tóniásnátrium-klorid oldatban kell feloldani, ez az "A 
oldatn. 

Az oldatból ki kell venni a kívánt adagol: 0,5 ml 
25 J.!.Q, 1,0 ml 50 J.tg, 1,5 ml 75 J.tg, 2m! 100 J.l.g 
szulprosztont tartalmaz. lzotóniás nátrium~kloriddal 
2 ml-re kell az oldatot kiegészíteni, ha mennyisége 
ennél kevesebb. Így elkészült a felhasználásra kész 
.,B oldat", ami egyszeri adagként beadható. A be
adáshoz polivinilkatéteri {6-12 Charr =2-4 mm) kell 
a cervixcsatornán keresztül, extraamniálisan beve
zetni a méhfundusba. 

Figyelem! Ügyelni kelJ, hogy a katéter ne hajol
jon meg, és az amnion sérülésétel kelJ kerülni. 

A beadási követően a katéteri - 2 ml izotóniás 
nátrium-klorid oldattal való átöblítés után - azonnal 
el kell távolítani. 

2. Intravénás infúzió 
Az 500 J.tg-os Nalador ampulla tartalmát 250 ml 

izotóniás nátrium-klorid pldatban kell feloldani, és 
intravénás cseppinfúzióban beadni. 

100 Jlg szulproszton óránként (-1,7 J.tg/min, 
-17 csepp/min) 10 órán át. Ha ez idő alatt a hatás 
nem kielégító, a cseppszám 80 csepplmin-ig fokoz
ható. (500 ].lg szulproszton/óra, -8,3 J.tg szulprosz
ton/min) 

A beadási sebesség semmi esetre se lépje túl 
az óránkénti 500 JlQ-ot (80 csepp/min), mivel maga
sabb szérumkoncentráció esetén a mellékhatások 
gyakorisága megnövekszik. A tartós cseppinfúzió 
folyamatos ellenőrzést igényel! 

Legmagasabb összdózis: 1500 Jlg szulproszton. 
Ha a terápia nem érte el célját, a beadás befe

jezte után 12-24 órával az egyik választott terápiás 
eljárás megismételhető. 

Szülés utáni, nem traumás eredetű a/oniás vér
zés kezelése. 

Miután a méh és a szülócsatorna sérüiését kizár
ták, az 500 11g-os Nalador ampulla tartalmát 250 ml 
izotóniás nátrium-klorid oldatban fel kell oldani és 
intravénás cseppinfúzióban beadni. 

500 J.!Q szulproszton: 120 perc alatt 40 csepp/ 
min sebességgel, szükség eselén rövidebb ideig na
gyobb sebességgel, azaz 30 perc alatt 160 csepp/ 
min sebességgel. 
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Ha a vérzés ekkor sem szúnik meg, vagy nem 
csökken jelentésen, rövid időre meg keli emelni a 
cseppszámot (max. 330 csepp/min) 

Ha a klinikai válasz alapján szükségesnek lát
szik, a méh tónusa az alacsony dózisú intravénás in
fúzió folytatásával stabilizálható (nem !ehet több, 
mint 40 csepp/min). 

Ha a veszélyhelyzeten nem tudnak úq::? lenni, 
más terápiás eljárásokhoz kell folyarrlOdnC · 
e Mellékhatás 

Hányinger, hányás, görcsök a felső és középsó 
hasi területen, esetenként hasmenés. Ritkán enyhe 
kábultság, fejfájás. 

Hajlam esetén bronchus-szúkülettel járó reakci
ók léphetnek fel. Egyes esetekben - csakúgy, mint 
a természetes prosztaglandinoknál - tenzióemelke
dés jöhet létre a pulmonális keringésben, mely tü
dóoedemát is okozhat. Bár bradycardiát és/vagy 
vérnyomáscsökkenést igen ritkán észleltek, indo
kolt a sziv- és keringési paraméterek megfelelő el
lenőrzése. 

Szórványosan leírták a Nalador alkalmazásával 
időben egybeeső myocardialis ischaemiákat. me
lyek valószínúleg coronaria-spasmusok révén jöt
tek létre. 

A Nalador intrarenalis vasoconstrictio útján át
meneti vesefunkció változást okozhat. Parenterális 
alkalmazása során csökkenhet a nátrium-, kálium
és vízkiválasztás, az inulin és PAH clearance, és 
megnövekedhet a szérum kreatinin és urea kon
centrációja. A hatás reverzibilis, a gyógyszer ada
golásának befejezése után a vesefunkciók normali
zálódnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- Nem szabad a szulprosztonnal együtt oxitocint 
alkalmazni, mivel fennáll a ki nem ürített méh túlsti
mulálásának lehetősége. Kivétel: szülés utáni 
atoniás vérzés kezelése. 

- Kerülni kell a nem-szteraid gyulladáscsökken
tők csoportjába tartozó fájdalomcsillapítók egyidejű 
adását, mivel ezek csökkenthetik a Nalador kívána
tos hatásait. 

- A lokálisan alkalmazható prosztaglandin
készitmények Nalador kezelés elötti vagy azzal 
együtt történő felhasználására nincs meg a kellő kli
nikai tapasztalat. Tekintettel az elméletileg elképzel
heló és következményeikben nem ismert összeg
ződő hatásokra, melyek a súlyos szövődmény koc
kázatát is magukban foglalják, más prosztaglandin~ 
nal történő megelőző vagy együttes kezelés 
Nalador adása eselén nem javasolt. 
• Figyelmeztetés 

A Nalador injekciót csak tapasztalt szülész-nó
gyógyászok alkalmazhalják olyan klinikákon vagy 
kórházakban, ahol a szívmúködés és keringés folya
matos ellenőrzéséhez szükséges modern lehetősé
gek és az intenzív osztályos kezeléshez elengedhe
tetlen berendezések rendelkezésre állnak. Minden 



Naladorral megkezdett kezelést a terhesség meg
szakításával kell befejezni, mivel a magzati károso
dás nem zárható ki. A curettage-t mindig el kell vé
gezni: ez akkor is érvényes, ha az abortus komplett
nek tűnik. 

lntramuralis-cervicalis és extraamnialis alkalma
zásnál kerülni kell az intravasalis adást. 

Intravénás infúziónál kerülni kell az intraarteriális 
adást, mivel ilyenkor fennáll a következményes 
arteriitis és necrosis veszélye. 

Bolusban beadni tilos, mert a gyorsan megemel
kedő magas plazmaszint kritikus kisvérköri nyomás
fokozódáshoz vezethet. 

Eltartás: hűtőszekrényben, 8°C alatti hőmérsék
leten. 

A Nalador elkészített oldata csak korlátozott ide
ig tartható el: hűtőszekrényben tartandó és az elké
szítés utáni 12 órán belül fel kell használni! 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4023 (100 injek
ció); OGYI-T.: 4024 (500 injekció) 

NAPHAZO UN Oldat(10 .ml} 

ALKALOIDA -~Tb·~ód;:·,R0,1Á'Í3.Ó2 

Imidazol-származék, sympathomimetikus hatá
sú. Az allergia miatt kialakult parasympathikus túl
súlyt ellensúlyozza a perifériás erek simaizom
összehúzó hatásával, így a gyulladt, duzzadt kötő
hértyák tüneti kezelésére alkalmas. 

A vele együtt használt antibacteriális, antiphlo
gistikus, adslringens hatású bórsav az oldat izotóni
ájának beállításában is részt vesz. 
o Hatóanyag 

10 mg naphazolinium chloratum, 290 mg 
acidum boricum (10 ml) oldatban. 
o Javallat 

Rhinitis különböző formái (rhinitis acuta, rhinitis 
catarrhalis acuta, rhinitis chronica), sinusitis, 
pharyngitis, laryngitis, conjunctivitis, keratitis ekze
matosa. 
e Ellenjavallat 

Rhinitis sicca. Szűkzugú glaucoma 
Csecsemőknek és gyermekeknek 6 éves korig 

nem adható. 
e Adagolás 

Felnótteknek: naponta 3-4 óránként mindkét orr
lyukba vagy a kötőhártyatasakba 2-4 csepp. · 

Gyermekeknek: 7-14 éves korig kiforralt és lehű
tött vízzel kétszeresére-háromszorosára hígítva na
ponta 3-szar mindkét orrlyukba egy-egy csepp. 

Kombinált kezelés: Rhinoscopia esetében a 
lokálanaestheticum hatásának adjuválására alkal
mazható. 
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e Mellékhatás 
Becseppentéskor múló csípős érzés. 

• Agyelmeztetés 
Belsőleg nem használható! Orrcseppként való 

hosszas használata rhinorrhagiát okozhat, a náthát 
idültté teheti, ezért felnőttek esetében 1 o, gyerme
kek esetében 5 napi kezelés után többnapos szünec 
tet kell közbeikt8.tni. Hígítatlanul adva vagy az előírt
nál gyakoribb alkalmazása vérnyomásfokozódást, 
szabálytalan szívműködést, izzadás!, ingerlékeny
séget vagy depresszió!, gyermekeken mérgezést, 
comát okozhat, mert a gyulladt orrnyálkahártyán át 
felszívódhat. 

Eltartás: szabahőmérsékleten 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2988 

. 

·;~~~~g~~~\::~~~lAe~~Y~t~?~~~r· 
IÍIAPI'Iősvt.J)so!\íiJs vég6éncuíl: · · 
'(lfrxü 

A naproxen aril-propionsav származék, nem
sztereid gyulladáscsökkentő. Jelentős gyulladás
gátló tulajdonsága mellett fájdalomcsillapító és láz
csillapító hatása van. 

A többi nemszteroid gyulladáscsökkentőhöz ha
sonlóan gátolja a prosztaglandin-szintézist, aminek 
pontos mechanizmusa még nem teljesen tisztázott. 

Orális adagolás után gyorsan és teljes mérték
ben felszívódik a gyomor-bélrendszerbóL A plazma 
csúcskoncentrációja az adagolás! követő 2--4 órá
ban mérhetó, a táplálékfelvételtől függően. Egyen
súlyi koncentrációt 4-5 adag adása után lehet elér
ni. 99%-a a szérum-albuminhoz kötődik. Átlagos bi
ológiai felezési ideje 13 óra. 

Eliminációja 95%-ban avesén keresztül történik, 
változatlan naproxen, 6-0-desmetil-naproxen és 
konjugátumai formájában. Kiürülési sebessége 
megegyezik a plazmakoncentráció csökkenésének 
sebességével. 

A gyermekeken mért farmakokinetikai adatok a 
felnőttekével közel azonosak. 
• Hatóanyag 

250 mg naproxenum tablettánként; 25 mg 
naproxenum szuszpenzió ml-enként: 500 mg 
naproxenum végbélkúponként 
e Javallat 

Gyulladásos és degeneratív mozgásszervi be
tegségek: rheumatoid arthritis; juvenilis rheumatoid 
arthritis; osteoarthritis (degeneratív osteoarthritis); 
spondylarthritis ankylopoetica (Bechterew-kór) és 
egyéb serenegativ spondylarthritisek, akut kösz-

vény, bursitis; tendinitis; tenosynovitis: synovitis; 
lumbago. 

Migrénes fejfájás 
Sebészi vagy sérúféses fájdalmak csillapítására: 

rándulás; flúzódás; ortopéd sebészi beavatkozá
sok; foghúzáS. 

Fertőző megbetegedések: fájdalom-, láz- és 
gyulladás csillapUására a specifikus terápia kiegé
szítéseként 

Nógyógyászati alkalmazása: menstruációs vér· 
veszteség csökkentésére; szü!és után nem szopta
tó anyák uterínalis görcseinek relaxációjára és fáj
dalomcsillapítására; primaer dysmenorrhoea; IUD 
felhelyezését követő uterinalis görcsök fájdalomcsil
lapítására. 
e Ellenjavallat 

Aktív gyomor- és nyombélfekély; naproxen, vala
minf szalicilát vagy egyéb nemszteroid gyulfadás
gátló iránti túlérzékenység; terhesség; (lásd Figyel
meztetés) szoptatás; 1 év alatti életkor; súlyos vese
és májkárosodás. 

14 év alatti életkor {kivétel juvenilis rheumatoid 
arthritis). 
• Adagolás 

Felnőtteknek kezdő adagja naponta 500-1 OOO 
mg (2-4 tabletta vagy 1-2 kúp) napi két részre 
osztva. 

Fenntartó napi adag 500 mg (2 tabletta) lehetó
leg két részletben, általában reggel és este (vagy 
pedig 1-szer 1 kúp). 

Azoknak a betegeknek, akik az alacsonyabb 
adagokat jól tűrik, és anamnesisükben nem szere
pel gastrointestinalis betegség, a napi adagja a be
tegség akut szakaszaiban 1000 mg-ig emelhető. 
(Kivétel köszvény akut szakasza). 

Akut kószvény kezelése: 750 mg kezdő dózis 
után 8 óra múlva 500 mg, majd a roham elmúlásáig 
8 óránként 250 mg. 

Migrénes fejíájás kezelése: a közelgő roham el
ső jelére 750 mg-ot adunk, majd ha még szükséges 
(legkevesebb fél óra múlva) 250-500 mg-ot adha
tunk a nap hátralévő részében. 

Uterinalis relaxáció és fájdalomcsillapítás: szü
lés után nem szoptató anyáknak primer dysmnor
rhoeaban, valamint JUD felhelyezését követően kez
dő adag 500 mg, majd 250 mg-ot adunk 6-8 órán
ként. 

Menstruácíós vérveszteség csókkentése: a 
menstruáció első napján 750-1 OOO mg-ot adunk 
(két részre osztva), majd SOG--1000 mg-ot naponta 
(két részre osztva), maximum 5 napon át. 

Gyermekgyógyászatban: juvenilis arthritisben 
az átlagos adag 1 O mg!ttkg/nap két egyenlő részre 
elosztva, 12 órás időközönként. Juvenilis arthritises 
gyermekek kezelésére a szuszpenzió alkalmazása 
javasolt 1 éves kor fölött. 
e Mellékhatás 

Gyakrabban: gyomor- és bélrendszeri zavarok: 

gyomorégés, gyomorfájdalom, telítettségérzés, 
émelygés. 

Központi idegrendszeri tünetek: szédülés, fül
csengés, fejfájás. 

Egyéb: enyhe perifériás oedema. 
Ritkán: álmatlanság, alopecia, anaphylaxiás re

akció, aplastikus és haemo!ytikus anaemia, bárki
ütések, colitis, convulsio, eosinophil pneumonia, 
epidermalis necrosis, erythema multiforme, fatalis 
hepatitis, gastrointestinalis vérzések, fekélyek 
és/vagy perforáció, gondolkodás- és koncentráló
képesség zavara, granulocytopenia, agranulocyto
sis, haematuria, hallásgyengO!és, hányás, hyperka
laemia, icterus, látászavarok, meningitis aseptica, 
fotoszenzitivitás, Stevens-Johnson syndroma, stama
tilis ulcerosa, thrombocytopenia, ulcus pepticum, 
vesetoxicitás. 

Anaphylaxiás reakció! rendszerint azokon a be
tegeken figyeltek meg, akiknek a kórtörténetében 
acetilszalicilsav vagy más nemszteroid gyulladás
csökkentővel szembeni hypersensitivitas szerepelt. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- ACE-inhibitorokkal (más nemszteroid gyulla

dáscsökkentő gyógyszerekhez hasonlóan, növelhe
ti a vesemúködés romlásának kockázatát) 

- magnéziumoxid és alumíniumhidroxid tartalmú 
antacidumokkal gátolják a naproxen felszívódását. 

Óvatosan adható: 
- orális anticoagulánsokkal (az anticoagulans 

hatás fokozódhat); 
- feniteinnal (toxicitását fokozhatja); 
- szulfonilkarbamid típusú antidiabeticumokkal 
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(hypoglykaemia veszélye); 
- propranolollal és egyéb béta-blockolókkal (bé

ta-blockolók antihypertensiv hatását csökkentheti); 
- metotrexattal (metotrexat toxicitása fokozód-

hat); 
- litiummal {Li-szint nő a plazmában); 
- furaszemiddel (a Na+-ürltó hatást gátolja); 
- probeniciddel (a naproxen plazmaszintje és 

felezési ideje nő). 
• Figyelmeztetés 

Máj- és vesekárosodás esetén, továbbá ha a 
betegnek gyulladásgátló gyógyszerek szedése so
rán már volt gyomor- vagy bélvérzése, csak állandó 
orvosi ellenőrzés mellett adható. Gyomorvérzés, 
perforáció veszélye lineárisan növekszik az adagok 
nagyságával. 

Orális anticoagulansokkal együtt adva a pro
thrombinszintet eleinte gyakrabban kell ellenőrizni. 
A vérlemezke-aggregáció! gátolja, a vérzési időt nö
veli, tartósabb alkalmazáskor a vérzési idő meg
hosszabbadását okozhatja. 

Szulfonilkarbamid típusú antadiabeticumokkal 
együtt adva a vércukorszint kezdetben gyakrabban 
ellenőrzendő, az antidiabeticum adagját esetleg új
ra be kell állítani. 



Nem adható olyan betegeknek, akiken acetil
szalicilsav, vagy nemszteroid gyulladáscsökkentő 

asthmás rohamot vagy urticariát váltott ki (keresztal
lergia). 

A nemszteroid gyulladásgátlóktól egy vagy több 
májfunkciós teszt megemelkedéséről számoltak be. 

Bár nátriumretencióról a kinetikai vizsgálatok 
nem tesznek emlitést, de veszélyeztetett szívfunk
ciójú betegeknek naproxennel történő kezelése 
ezen a téren nagyobb rizikót jelent. 

Alkalmazás károsadott vesefunkciójú betegek
nek: Mivel a naproxen kiválasztása 95%-ban 
glomerularis filtrációval történik, vesekárosadott be
tegeknek csak a szérum-kreatinin szint sa kreatinin 
fokozott ellenőrzésemellett és csökkentett adagban 
adható. 20 ml/perc kreatinin-clearance alatt tartós 
alkalmazása tilos! 

Károsadott májfunkciójú betegek plazmájában 
megnő a nem kötött naproxen koncentrációja, így 
célszerű a legalacsonyabb hatásos dózis mellett 
dönteni. 

Jdós korban a nem kötött naproxen plazmakon
centrációja megnő. Figyelembe véve a csökkent eli
minációs képességet, ajánlatos a legalacsonyabb 
hatásos dózis! alkalmazni, különös tekintettel a 
megnövekedett gyomor-bélrendszeri mellékhatások 
kialakulásának veszélyére. 

A Naprosyn szuszpenzió ml-enként 20 mg nátri
umkloridot is tartalmaz, amit figyelembe kell venni 
azoknál a betegeknéL akik számára a nátriumbevi
tel csak korlátozott mértékben történhet. 

Alkalmazása terheseknek: állatkísérletben 
késlelteti a szülés megindulását emberben pe
dig a ductus arteriasus záródását okozza. Tehát 
terhességben- különösen az 1. és 3. trimester
ben - adagolása különös óvatosságat igényel. 
egyedileg kell mérlegelni a várható előnyt és ve
szélyt. 

Átjut az anyatejbe, ezért szoptatás idején alkal
mazása megfontolandó. 

A haemodialysis nem csökkenti a naproxen 
plazmakoncentrációját, mivel nagymértékben kötő
dik plazmafehérjékhez. 

A naproxen zavarhatja a mellékvese-funkciós 
tesztek eredményét, ezért ajánlatos a vizsgálatok el
végzése elótt a terápiában 48 órás szünetet tartani. 

Hasonlóan zavarhatja az 5-hidroxi-indolecetsav 
vizeletből történő meghatározását is. 

T ú/adagolás eset én a béltraktusból történő eltá
volítás, gyomormosás és aktiv szén alkalmazása ja
vasolható. 

A kezelés ideje alatt szeszesitalt fogyasztani ti
los! 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
e Megjegyzés: + v 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3686 (szuszpenziő); 
Tsz.: 3556 (tabletta): Tsz.: 3697 (kúp) 
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e Hatóanyag 
0,4 mg nalexonium chioratum (1 ml) ampullán

ként. 
e Javallat 

Opioidok okozta központi idegrendszeri depres
sio, beleértve a természetes és szintetikus opioidok 
narkotikumok (pl. fentanyl, dextröpropoxyphen, 
methadon, bizonyos agonista-antagonista fájdalom
csillapítók, mint pentazocin, butorphanol és nal
buphin) okozta légzésdepressio. Feltételezett akut 
apiaid túladagolás diagnosztizálása. 
e Ellenjavallat 

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység. 
e Adagolás 

lv., im., sc. és iv. infúz!óban. A hatás fellépésé
nek ideje és időtartama függ az alkalmazott adagtól 
és a beadás módjától. Sürgős esetekben gyors ha
tás elérésére iv. beadás ]al!asolt. lm. alkalmazása
kor a hatás kialakulása késleltetett, de tartósabb. 

fnfúziós oldat készítéséhez izotóniás nátrium
klorid oldat, vagy 5% glukóz oldat használható. 
2 mg nalo:x;on, azaz 5 ampulla Nercanti injekció 
500 ml infúziós oldathoz elegyítve 0,004 mg/ml kon
centrációjú oldatot ad. 

A szokásos infúziósebesség 0,4 mg/30 perc, il
letve 3,7 Jlg/ttkg/óra, de a cseppsebesség beállítá
sánál figyelembe kell venni a beteg reakcióját, me
lyet a már esetleg korábban alkalmazott bofus injek
cióra adott. 

Az infúziós oldatot 24 órán belül fel kel! használ
ni, 24 óra elteltével a maradékot ki kel! önteni. A 
Narcanti injekció nem elegyíthető biszulfitot, 
metabiszulfitot, hosszúláncú és nagy molekulasú
lyú anionokat tartalmazó, valamint alkalikus olda
tokkal. 

Ismert vagy feltételezett apiaid túladagolás ese
lén: Fefnótteknek a szokásos kezdő adag 0,4-2 mg 
iv. Ha az első iv. adagot nem követi a kívánt mérté
kú antagonizáló hatás és légzésfunkció javulás, az 
iv. adás 2-3 perces időközönként megismételhető. 
Ha a 2-3-szori beadás- összesen 1 O mg - hatásta
lan marad, a kórkép kialakulása nem apiaid anya
gokra vezethető vissza. (Kivételt képeznek az ago
nista-antagonista hatású opioidok). 

Gyermekeknek a szokásos kezdő adag 0,01 mg/ 
ttkg/iv. 

Ha ez nem eredményez kellő javulást, további 
O,ü1 mg/ttkg adagok adhaták 2-3 perces időközön
ként a kívánt hatás eléréséig. 

Ha az iv. beadás lehetősége nem áll fenn, im. 
vagy sc. adható megosztott adagokban. 

Ismert vagy feltételezett hosszú hatástartamú 
apiaid pl. methadon, dextropropoxyphen és dihyd-

rocodein toxicitás eselén az iv. infúziós oldatban tör
ténő alkalmazás javasolt. 

Opioid okozta postoperatív légzésdepressio 
esetén: 

Mútét ·során alkalmazott opioidok okozta köz
ponti idegrendszeri depressio antagonizálásához 
rendszerint kisebb adagok elegendők. 

Az adagot a beteg klinikai állapotának meg
felelően kell megválasztani. A szokásos adag 
O, 1-0,2 mg iv., 2-3 perces időközönként, a kívánt 
hatás eléréséig. Ez jelentősebb fájdalom vagy rossz 
közérzet nélküli ébredéstéskielégitő légzésfunkciói 
jelent. 

A központi idegrendszeri depresszió! okozó api
aid fajtájától (pl. rövid vagy hosszú hatású) és 
mennyiségétól függóen, valamint az utolsó nar
cotikum adag adásától eltelt idő függvényében a 
mútét után 1-2 órás időközönként szükség lehet 
ú jabb N arcanti injekció im. beadására tartósabb ha
tás elérésére. 
e Mellékhatás 

Mindazon tünetek, melyek a központi idegrend
szeri apiaid hatás antagonizálásakor felléphetnek: 
szédülés, hányás, izzadás, tachycardia, vérnyo
másemelkedés, remegés, epilepsiás roham, szfv
megállás. Esetenként tüdóoedema. 

Mütét után az analgesia csökkenése magasabb 
N arcanti injekció adagok alkalmazása esetén. 

Túladagoláskor: émelygés, hányás előfordulhat. 
e Figyelmeztetés 

A nem apiaid típusú gyógyszer okozta központi 
idegrendszeri depressiot (pl. légzésdepressiot) 
nem antagonizálja. 

A buprenorphin okozta légzésdepressio meg
szünletésére a Nercanti injekció csak korlátozottan 
és nagy adagban (5-10 mg) alkalmas. 

A hatás késleltetett. Nem kielégitő hatás eselén 
mesterséges lélegeztetés! kell alkalmazni. 

Fokozott óvatossággal kell alkalmazni azoknál a 
betegeknél, akik magas apiaid adagokat kaptak -
beleértve az ilyen anyák újszülötteitis-valamint is
mert vagy feltételezett opioid dependenseknéL mi
vel az apiaid hatás antagonizálása elvonási synd
romát provokálhat. 

Terhességben csak a haszon-kockázat alapos 
mérlegelésével adható. 

Szülés alatt az újszülötteknél fellépő apiaid indu
kálta légzésdepressio felfüggesztésére adható. 

Opioid+barbiturát vagy opioid+alkohol intoxiká
ció eselén a nem apiaid komponens - mennyiségé
től függően ~ a Narcanti injekció hatását módosít
hatja. 

A beteget folyamatos megfigyelés alatt kell tar
tani akkor is, ha Nercanti injekció adására előzőleg 
kielégítően reagáltak, mivel egyes opioidok hatásá
nak időtartama meghaladja a naloxonét, így ese
tenként az adagolás megismétlése válik szüksé
gessé. 
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Eltartás: szobahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K-1123 

flii.FicöTAN•·;rin.áiaC:;i\..í•olélát· 
(150 g) 

<,o.· .o:--·<· 

. 'J..Te: kóéi::Nb:;,~;B'b_1·, · 

Nem robbanékony és nem gyúlékony inhalációs 
narcoticum. Alkalmazásával gyors narcosisbeveze
tés biztosítható, narcosis fenntartásra N20-02 belé
legeztetéssei használható fel. Csekély fájdalomcsil
lapító és izomrelaxáns hatása van. A központi ideg
rendszer megfelelő részeire gyakorolt gátló hatása 
arányos a vér és szöveti koncentrációval. Felületes 
narcosisban koncentrációja a vérben 7-8 mg%, se
bészi anesztéziában 12 mg%, a légzőközpont gát
lásakor pedig 30-38 mg%. Fokozza az intraera
nialis nyomást és az agyi keringés!. Erőteljesebb 
gátló hatással van a sympathikus-, mint a parasym
pathikus rendszerre, béta-stimuláló hatással is ren
delkezik. 

A szívizomra gyakorolt deprimáló hatás által 
csökkenti a vérnyomást, a systolés térfogatot és a 
myocardium kontraktilitását, bradycardiát okozhat. 
A myocardium katekolaminok iránti érzékenységé
nek növelése következtében arrhythmiát okoz. A bór 
és izmokereit tágítja. A légutakat nem ingerli, gátol
ja a nyálelválasztást enyhe bronchodílatator és 
ernetikus hatása van, gátolja a garat- és gége refle
xeket Az anaesthesia mélységéve! arányosan 
csökkenti a méh kontraktilitását. MAC-értéke em
berben 0.77%,-70% dinitrogénoxid 0,3%-ra csök
kenti (ez 15 és 6 mg% vérszintnek felel meg). 

A MAC érték csecsernőkön 6 hónapos korig 
1 ,08%, gyermekeken 0,92%, 70 éven felüli idős em
beren 0,64%. 

Koncentrációja a jó véreflátású szövetekben 
azonos az artériás vérkoncentrációval. Részben a 
tüdőn keresztül ürül változatlanul, részben a májban 
metabolizálódik és túlnyomórészt nátrium-bromid
klorid és trifluorecetsav formájában a vizelettel úrül 
ki. A placentán könnyen átjut. 
e Hatóanyag 

150 g halothanum üvegenként Tartósítószer: 
0,01% timo!. 
e Javallat 

Általános érzéstelenltés hosszú és rövid ideig 
tartó mútéti beavatkozáshoz. Előnyösen alkalmaz
ható idült légúti megbetegedésben {bronchitis, 
asthma bronchiale, emphysema), valamint diabetes 
mellitusban szenvedó betegeken. 
e Ellenjavallat 

A terhesség első harmada. Alkalmazása kerü
lendő olyan betegeken, aki a korábbi halotánnarco-
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sist követő két héten belül belázasodott. Digitalizált 
betegeknek csak óvatosan adható. 
• Adagolás 

Félig nyitott, félig zárt és zárt inhalációs narcosis 
rendszerben használható fe!. 

A halotán páiologtatás speciális kalibrált höki
egyensúlyozott vaporizátorral biztonságos. Narco
sis bevezetésekor a halotán-koncentráció oxigén és 
dinitrogen-oxid keverékében 4 tértagat %-ig foko
zatosan növelhető. Fenntartó koncentrációként 
0,5-1,5% elegendő. 

Rövid időn belüli ismételt alkalmazását kerülni 
kelL 
• Mellékhatás 

Fejfájás, nagyobb adagok után vérnyomáscsök
kenés, bradycardia. Ismételt adagelását követően a 
mútét utáni második héten láz és icterus léphet fel. 
Ébredéskor gyakori az izomremegés. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- digitálisz és kolineszterázbénító készítmények

kel {bradycardizáló hatás fokozódása); 
- szimpatomimeticumokkal {arrhythmia; béta

receptor-blocko\ó alkalmazása antiarrhythmicum
ként ilyenkor ell6njavallt); 

- izomrelaxánsokkal (hatásfokozódás) 
- uterotonicumokkal {hatáscsökkenés); 
- fenotiazinokkal (a halotán hatását fokozzák). 

• Figyelmeztetés 
Altatás előtt a beteg anaesthesia-i kórtöténetét 

gondosan fel kell állítani, hogy megállaprtható le
gyen kapott-e már korábban halotánt, hogyan rea
gált rá, azaz volt-e azzal összefüggésbe hozható 
nemkívánatos hatása. 

Ha a klinikai körülmények erre nem kényszeríte
nek, el kell kerülni, hogy a beteg 3 hónapon belül is
mételten halotán-narcosisban részesüljön. 

Amennyiben a halotán alkalmazását követően a 
betegen mással nem magyarázható sárgaság vagy 
láz lép fel, a készítmény alkalmazása a későbbiek
ben abszolút ellenjavallt 

A mútéti személyzet védelme érdekében ajánla
tos halotán-szúrő alkalmazása a mútő légterébe ki
áramló halotán kancentráció csökkentésére. 

A készítmény alkalmazása után a vaporizátort 
éterrel meg kell tisztítani, a stabilizátorként alkalma
zott timo! ugyanis nem párolog el, ottmaradva elszí
neződik. 

Eltartás: Fénytól védve, 25 °C alatti hőmérsék
leten. 
• Megjegyzés: ~ Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 593 

Hatóanyagának, az oximetazolinnak a-sym
pathomimetikus, vasoconstrictiv és nyálkahártya 
duzzadást csökkentő hatása van. Terápiás dózis
ban szisztémás hatása elhanyagolható. 

Az oximetazolin csökkenti a gyulladt orrnyálka
hártya duzzanatát. A fokozott váladékelválasztás 
megszúnik. Újra lehetségessé válik a normális orr
légzés, átjárhatóvá válnak és kitágulnak az orrmel
léküregek nyílásaL A nyálkahártya duzzanat csök
kentése következtében szabadon nyílik a tuba audi
tiva. Mindez megkönnyíti a váladék eltávozását és a 
fertőzések leküzdését. 

Hatása néhány perc alatt jelentkezik és átlago
san 6--8 órán át tart. 
• Hatóanyag 

0,5 mg/5 ml. ill. 2,5 mg/10 ml. 5 mg/10 ml 
oxymetazolinium chioratum vizes oldatban. Segéd
anyagként benzalkoniumkloridot tartalmaz. 
• Javallat 

Rhinitis acuta, orrmelléküreggyulladások, felső 
légúti hurut, a nyálkahártyák duzzadtságának csök
kentése vizsgálatok során, otitis media rövid időtar
tamú (max. 4 hetes) kezelésére. 
• Ellenjavallat 

Rhinitis sicca. 
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• Adagolás 
A 0,05%-os Nasivin orrcsepp és spray, csak fel

nőtteknek és iskolás gyermekeknek adható. Kis
gyermekek számára készül a Nasivin 0,025%, cse
csemők számára a Nasivin 0,01% orrcsep p. 

Szokásos adagja fefnótteknek és iskolás gyer
mekeknek: napi 2-3 alkalommal, 1-2 csepp 0,05%
os oldatnak az orrnyílásba cseppentése. A Nasivin 
spray ugyancsak naponta két-háromszor használ
ható. 

Kisgyermekeknek Nasivin 0,025% orrcsep p. Na
ponta 2-3 alkalommal 1-2 csepp 0,025%-os oldat
nak az egyes orrnyílásokba cseppentése. 

Csecsemőknek Nasivin 0,01% orrcsepp. Négy
hetes korig naponta 2-3 alkalommal 1-1 csepp 
0,01%-os oldatot kell az orrnyílásokba cseppenteni. 
Öthetestól egyéves korig napi 2-3-szor 1-2 csepp 
egy-egy orrnyílásba. Beváll az alábbi eljárás: a cse
csemő korától függően 1 vagy 2 csepp 0,01%-os ol
dattal vattát nedvesítünk meg, majd ezzel a csecse
mő orrnyílásait kitöröljük. 
e Mellékhatás 

Esetenként égó érzés, orrnyálkahártya száraz
ság, tüsszögés. Ritkán reactív hyperaemia. 

Cll Gyógyszerkölcsönhatás 
Ezideig nem ismeretes. 

e Figyelmeztetés 
Lokális rhinologicumok tartós használata eselén 

hatásuk cSökkenhet, ugyanakkor nyálkahártyaat
rophia alakliihat ki, amely rhinitis medicamen
tosában, ill. rhinopathia vasomotoricában nyilvánul 
meg. 

Túladagolás: Csecsemők és kisgyermekek fel
nőtt használatra szánt Nasivinnel történő kezelése, 
vagy nagyobb mennyiségű gyógyszer megivása 
mérgezési tüneteket, eszméletvesztést keringési 
collapsust okozhat. Ezek kezelése tüneti. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C-on). 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K -1879 {0,01% orrcsepp J; 
K- 1898 (0,025% orrcsepp); K- 1899 (0,05% orr
csepp); K- 1900 (0,05% orrspray) 

NATRIÜM CHL0RATllll/I0:9o/o·· 
illjekeié (iö X:.t!ln\1; 1ölJ,x1o Illi) 

BIOGAL 

tt Hatóanyag 
90 mg natrium chioratum pro infusione (10 ml) 

ampullánként 
e Javallat 

Porampullák tartalmának oldása, ill. injekciós ol
datok hígítása. 
• Megjegyzés: V 
• Törzskönyvi szám: tsz.: 12668 

NA TRIUM CHL0RATUI\'li1Ó'Yoi 
injekció po x i o lll l) 

BIÖGAL 'AT8._kó.d::B:ö~SZ~03'. 

e Hatóanyag 
1 g natrium chioratum pro infusione (10 ml) am

pullánként. 
• Javallat 

Szisztémásan: nátriumpótlásra volumen és 
sóvesztéssel járó állapotokban (shock, Addisonos 
krízis, masszív diuretikus kezelés, dialízis); lokáli
san: vérzéscsillapításra, bőrgyógyászatban és se
bészetben a sebváladék mennyiségének csökken
tésére, inhalációra. 
a Ellenjavallat 

Nem ismeretes. 
a Adagolás 

1-2 ampulla lokálisan, valamint szükség szerint 
higitva iv. injekcióban, ill. infúzióban. 
• Megjegyzés: v 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 12641 
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'a,4o/i.kaliCQhttát0fil'~ú~fúiiá.~bt:;;t' 
(10X2óiJ11( ; . <,:.:;::·.<';':: '::\; <:·:·:::_;:;::~::;:(:;,·::.:-· 

B:BRAUN;" ·, ·;~T<§::~~~_::.:~;d$~--20~: 

e Hatóanyag 
N atrium hydrogencarbonicum 
Aqua dest. pro inj. 

8.4g 
ad 100 ml 

Na• 
HC0

3
• 

1 mmoVmval/1 ml 
1 mrrioVmval/1 ml 

• Javallat 
Metabolikus acidosis. 

e Ellenjavallat 
Alcalosis, hypoventillatio, hypernatraemia. Szív

elégtelenség, generalizált oedema, túdáoedema, 
hypertonia, eclampsia és minden nátrium bevitelt 
megszorító állapot. 
e Adagolás 

Adagját a beteg klinikai állapota és a vérgáz 
analízis alapján az alábbi képlet segítségével lehet 
megállapítani. Bejuttatandó 1 mólos NaHC0

3 
mennyisége ml-ben"' Bázishiány (BE) x 0,3. (A 0,3-
es szorzó az extracelluláris tér meghatározására vo
natkozik). Például: Ha a bázishiány (BE) 5 mmol, a 
beteg testtömege pedig 70 kg, akkor a beadandó 
8,4%-os NaHC03 = 5 x 70 x 0,3 "' 10 ml. Az acido
sis kiegyenlítése ne túl gyorsan következzen be, 
ezért a megállapított adag felének beadása után 
újabb vérgáz vizsgálatot kel! végezni és ennek 
eredménye alapján keii a további adagokat kiszámí
tani. 

Kizárólag intravénásan, csak infúzióval hígítva 
használható. Szigorúan steril körülmények között 
fecskendezhető az infúziós oldalba. Az infúziós pa
lackot ezután kissé meg kell rázni. 

A készítmény fizikokémiai szempontból az aláb
bi .Braunn oldatokkal kompatibilis 24 órán keresztül: 
0,9%-os NaC!, G!ucose 10 BRAUN, Sterofundin A. 

A számított 8,4%-os NaHC03 adagját 250 ml ol
dathoz kell adni. Folyadékpótlás esetén nagyobb 
mennyiségú alapoldat is alkalmazható. 
e Mellékhatás 

Paravénás vagy intraarteriális alkalmazása so
rán szóvetkárosodást, necrosist okozhat. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Tilos együtt adni: 
-kalcium tartalmú oldatokkal, 
-magnézium foszfát és karbonát tartalmú olda-

tokkal. 
o Figyelmeztetés 

Hypokalaemia és alkalosis esetén óvatosan kell 
alkalmazni. Ha a nátrium adása ellenjavalt, de a ve
sefunkció ép, alkália pótlásra 10,01 %-os KHC03 ol
dat alkalmazható. Az úgynevezett uvakon végzett 
pufferolás" nem tanácsos és csak különlegesen in
dokolt esetekben megengedhetó. 



A 8,4%-os NaHC03 "Braun" injekció gyorsan 
kristályosodó oldat 

Eltartás: Szabahőmérséklet alatt nem tárolható. 
Az esetleges kikristályosodás óvatos melegítéssel 
megszüntethetó. 

A csomagalásan megadott lejárati időn túl nem 
használható fell 
e MegjeQyzés: Fb 
e Törzskönyvi szám: K - 1623 

NATRIUr.iiNITROSUM 4%'injekció 

(10x1rnl), , .· :!'.•• .. , ... , 
NATI'!IUM•NI"I"BOSUM 1 Ö%, injekció . 

(1 O'x'fii)l) · · · · 

BIOGAL 

A vérnyomást néhány órára csökkenti és kitágít
ja az agyi ereket is. A hörgők és az Oddi sphincter 
görcsét oldja. 

Hatására a vérben methaemoglobin képződik. 
e Hatóanyag 

40 mg, illetve 100 mg natrium nitrosum {1 ml) 
ampullánként 
e Javallat 

Hypertonia, angina pectoris, epekókólika, ólom
kólika; ciánmérgezésben antidotum. 
e Ellenjavallat 

Jód-, ill. brómsókkal kezelt betegeknek. 
e Adagolás 

Naponta 1-2 amp. sc. Ciánmérgezésben iv. 
összesen 6-1 O mg/ttkg-nak megfelelő mennyiség. 
• Figyelmeztetés 

A 10%-os inj.-ból1 amp. tartalma a legnagyobb 
egyszeri adagot túllépi! 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 12624 (4% injekció) 

Tsz.: 11773 (10% injekció) 

NATRIUM SALICYLICUM 
belbari oldól!óilrazse (20x) 

E GIS ·ATC kÓd:.'N02B:A04 

e Hatóanyag 
500 mg natrium salicylicum bélben oldódó dra

zsénként 
e Javallat 

Heveny sokizületi csúz, húléses megbetegedés, 
izomfájds.iom, lumbago, pleuritis, iridocyclitis, 
polyneuritis. 

Sajátos gyermekgyógyászati javallat: febris 
rheumatica. 
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e Ellenjavallat 
Szaliciláttúlérzékenység, haemorrhagiás diathe

sis. Gyomor- és nyombélfekély. Súlyos vese- és máj
betegség. Terhesség utolsó 3 hónapja. Bárányhim
lő és influenzavírus fertőzésben gyermeknek nem 
adható. 
• -Adagolás 

Felnőtteknek naponta 1 ,5-1 O g {3-4-sze r 1-5 
drazsé). 

Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 
100 mg/ttkg naponta, 5 részre elosztva. 
e Mellékhatás 

Fülzúgás, bórtünetek, hányinger, túlérzékeny
ség, esetleges túladagolás esetén acidosis 
(.magas" légzés, szapora légzés stb.) 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerü!endó: 
~ orális antikoagulánsokkil! és heparinnal (az 

alvadásgátló hatás fokozódik). 
óvatosan adható; 
- kortikoszteroidokkal (ulcusképzódés, gastroin

testinális vérzés veszélye fokozódik); 
- szulfanflkarbamid típusú antidiabeticumokkal 

(hypoglykaemizáló hatás erősödik); 
- metotrexátta! (ennek toxicitása fokozódik); 
- spironolaktonna!, furoszemiddel, szulfinpira-

zonnal {hatásuk csökkenhet). 
o Figyelmeztetés 

Acidum salicylicum iránti túlérzékenység esetén 
adása életveszélyes túlérzékenységi reakció! okoz
hat! A beteg figyeimét fel kell hívni, hogy fekete 
széklet ürftésekor azonnal forduljon orvoshoz. 

Kizárólag orvosi javasiatra adható az alábbi ese
tekben: 

Gyermekeknek - 18 éves kor alatt- légúti vírus
infectió vagy bárányhímlő, vagy annak gyanúja ese
tén. Ilyenkor csak más gyógyszer hatástalansága 
esetén alkalmazható. Ezen betegségekben alkal
mazva a tartós hányás, kábultság, eszméletvesztés 
a ritka, de adott esetben életveszélyes Reye-syn
droma jele lehet, azonnali orvosi beavatkozást igé
nyel. 

Szénanátha, orrnyálkahártya-polip fennállása 
esetén, asthmában, chronicus légúti infcctióban 
szenvedó betegeknek (főleg ha szénanátha-szerú 
tünetekkel jár együtt), mert asthmás rohamot provo
kálhat. 

Egyéb gyógyszerekkel szembeni túlérzékeny
ség esetén (bőrreakciók, viszketés, csalánkiütés 
stb.), allergiás reakciók fokozódásának veszélye 
miatt. 

Glukóz-6-foszfát dehydrogenase hiánya esetén. 
Oxaluria, máj- és vesekárosodás esetén. 
Eltartás: szobahómérsékleten, nedvességtól 

védve. 
e Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 10443 

NATOL:AN kapsililii (SÓJé). 

o Hatóanyag 
50 mg procarbazinum sósavas só formájában 

kapszulánként. 
• Javallat 

Lymphogranulomatosis {Hodgkin-kór): teljes 
vagy részleges remissio. 

Egyéb malignus lymphomák: lymphosarcoma, 
reticulumsejt-sarcoma, Briii-Symmers-kór. 
o Ellenjavallat 

Bármilyen eredetű súlyosabb leuko- vagy throm
bopenia, súlyos máj~ és vesekárosodás. Terhesség. 
• Adagolás 

A kezelést 50 mg (1 kapszula) napi adaggal kell 
kezdeni és fokozatosan - általában naponként 
50 mg-mal (1 kapszula) - lehet emelni. legfeljebb 
azonban 250--300 mg (5-6 kapszula) napi adagig. 
Ez amennyiség - a lehetőség szerinti- tartós remis
sio eléréséig adható, majd - ugyancsak fokozato
san - a fenntartó napi adag 50-150 mg (1-3 kap
szula) adására lehet áttérni. 

Ha a leukocyták száma 3x1 09/1, a thrombo
cytáké pedig 8x109/l érték alá csökken a kezelés fo
lyamán, adását mindaddig szüneteltetni kell, amíg 
az értékek nem normalizálódnak. 

A kezelést legalább addig kell folytatni, amíg 
összesen 6 g (120 kapszula) alkalmazására sor ke
rül. Egyébként a negatív eredmények nem értéket
hetók. 

Kombinációs terápia: Hodgkin-kór esetében az 
egyéb cytostaticumokkal, pl. nitrogénszármazékok
kal, vinca-alkaloidokkal és kortikoszteroidkészít
ményekkel kombináltan alkalmazható. Az így elért 
eredmények előnyösen befolyásolják a remissziós, 
valamint az ötéves túlélési arányt. 

Egyéb cytostaticumokkal való kombináció 
vagy sugárkezeléses terápia alkalmazása esetén 
a megadott mennyiségek mindenkor csökkenthe
tök. 
e Mellékhatás 

Leukopenia, lhrombopenia. E vérképelváltozá
sok majdnem mindig reverzibilisek és a kezelés be
szüntetését ritkán teszik szükségessé. Néha reverzi
bilis hajhullás. Előfordul még étvágytalanság és 
nausea: egyes esetekben hányás is, leginkább a 
kezelés első napjaiban. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- sympathomimetikumokkal, barbiturátokkaL 

timoleptikumokkal és neurolepticumokkal (poten
círozó hatás). 
o Figyelmeztetés 

Tekintettel a várható csontvelő-depressiora, a 
vérkép gyakori ellenőrzése szüksóges. 
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Allergiás bórreakciók fellépése esetén a keze
lést abba kell hagyni. 

A kezelés alatt tilos alkoholt, továbbá sajtot fo
gyasztani! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
e Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 744 

.•NAVÓBAI'J·5···0?gik'a~si~la(5~)•> ...... 
·N~v.9~ANs;ni975·•tpri~i]li~i4 
· · (l'x:sm:ii:fo~~:Jil•) " · 

Az. 5~HT 3 receptorok a szemtonin-receptorok 
perifériás neuronokon és a központi idegrendsze
ren belül elhelyezkedő alcsoportját alkotják, mely
nek a tropisetron nagy hatásfokú és szelektív kom
petitív antagonistája. Bizonyos anyagok- beleért
ve egyes kemoterápiás szereket is- feltételezhetó
en szerotonin-(5--HT) felszabadulást váltanak ki a 
zsigeri nyálkahártyák enterochromaffin-szerú sejt
jeiből, s igy hányási reflexet idéznek eló. A tro
pisetron egyrészt szelektíven gátolja perifériás 
neuronok a praesynaptikus 5-H T 3-receptorainak 
ingerlését, másrészt járulékos hatásként a közpon
ti idegrendszeri 5-Hl 3-receptorokon át közvetlenül 
gátolja a vagus-ingerület area postrema-ra irányu
ló hatását. 

Hatása 24 órán át tart, s ez lehetövé teszi na
,ponta egyszeri adagelását 
·_ly_, Hatásossága több kemoterápiás ciklusan át is 
változatlan marad. 

A kemoterápiás kezelés okozta hányingert és 
hányást extrapyramidalis mellékhatások kiváltása 
nélkü! szünteti meg. 

A gyomor-bélrendszerből gyorsan felszívódik 
(átlagos felezési ideje 20 perc) és felszívódása 
csaknem teljes (több mint 95%-os). Csúcskoncent
rációját a plazmában 3 órán belül éri el. A telíthető 
metabolikus kapacitás következtében abszolút bio
hasznosulása az adagtól függ. Nem specifikus mó
don, 71 %-ban kötő d ik a plazmafehérjóhez. Megosz
lási térfogata 554 l. 

Metabolizmusa a spartein/debrisoqin polimorfiz
mustól függ. A fehérbórú népesség mintegy 8%-a 
lassú·metabolizáló. Az. eliminációs felezési ideje W) 
a gyors metabolizálókban körülbelül 8 óra, lassú 
metabolizálókban intravénás adagolás után 30 óra, 
oralis adagolás után 42 óra (lásd Adagolás). Gyors 
metabo!izálókban a tropisetron 8%-a változatlanul, 
70%-a metabolitként távozik a vizelettel; 15%-a 
csaknem teljesen metabolitok formájában választó
dik ki. A metabolitok farmakológiailag inaktívak. Las
sú metabolizáiókban a változatlan tropisetron na-



gyobb arányban választódik ki a vizelettel, mint a 
gyors metabolizálókban. 
e Hatóanyag 

5 mg tropisetronum (5,64 mg tropisetronum 
chioratum formájában) kapszulánként; 5 mg tro-. 
pisetronum (5,64 tropisetronum chioratum formájá
ban) {5 ml) ampullánként 
o Javallat 

Cytostatikus kemoterápia okozta hányinger és 
hányás megelőzése. 
e Ellenjavallat 

Terhesség; szapiatás {lásd: Figyelmeztetés): 
gyermekkor {megfelelő tapasztalatok hiányában); a 
gyógyszerrel szembeni túlérzékenység. 
o Adagolás 

6 napos kezelési ciklus javasolt: az első napon a 
cytostatikus kemoterápia megkezdése előtt közvet
lenülS mg iv. infúzióban [1 ampullát 100 ml infúziós 
(fiziológiás sóoldat, Ringer-oldat, 5%-os glukóz
vagy 5%-os levulóz-oldat)], vagy lassú ív. injekció
ban célszerű adni. Utána 5 napon keresztül napi 
1 db 5 mg-os kapszula bevétele javasolt reggel, ét
kezés előtt legalább egy órával. 

Lassú spartein/debrisoqin metabolizáló bete
gekben a tropiszetron eliminációs felezési ideje 
meghosszabbodik (a gyorsan metabolizálókhoz ké
pest 4-5-szörösére). Egészséges önkéntes lassú 
metabolizálóknak napi 40 mg trapiszelront adtak 
intravénásan, napi kétszeri elosztásban 7 napon át 
semmiféle súlyos mellékhatást nem észleltek. Ezek 
a megfigyelések arra utalnak, hogy a 6 napos keze
lési időszakban a lassú metabolizálók is biztonság
gal alkalmazhatják a napi 5 mg-os adagot, dózis
csökkentésre nincs szükség. ~' 

Károsadott máj- vagy vesefunkciós betegekben: 
acut hepatitis vagy zsírmáj esetén a trapiszelron far
makokinetikája nem változik. Ezzel ellentétben máj
cirrhosisban, vagy károsadott vesemúködés eselén 
a trapiszelron plazmakoncentrációi 50%-kal maga
sabbak lehetnek, mint a gyors metabolizáló cso
portba tartozó egészséges, önkéntes egyénekben. 
A trapiszelront a javasolt 6 napos időszakokban na
pi 5 mg dózisban adagolhatjuk a fent említett ese
tekben is. 

Időskorúak jól tolerálják, az adagolási sémán 
nem szükséges változtatni. 
o Mellékhatás 

Jól tűrhető, a javasolt adag alkalmazása során 
mellékhatásai átmenetiek. Leggyakrabban fejfájás, 
székrekedés, szédülés, fáradtság és gyomor-bél
rendszeri panaszok, például hasi fájdalom és has
menés jelentkezhetnek. Ezek egyrészét az egyidő
ben végzett kemoterápiás kezelés vagy az alapbe
tegség is előidézheti. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Táplálékkal együtt történő bevétele a bio
hasznosulást jelentősen nem befolyásolja, a felsi:í
vódását azonban késleltetheti. 

Rifampicinne! vagy egyéb, a májenzim indukto
rokkal (pl. fenobarbital) együtt adva plazmakonce[)t
rációja csökken, emiatt gyors metabolizálók eseté
ben az adagot növeini kell (lassú metabolizálók ese
tében nem). A májenzim inhibitorok {pl. cimetidin) 
hatása a tropisetron plazmaszintjére elhanyagOlha
tó, és nem igényel külön adagbeállítást 
e Figyelmeztetes 

Az anyatejjel történő kiválasztódásra nincs ele
gendő adat. ezért a kezelés alatt a szoptatást meg 
kell szakítani. Mivel a vérnyomást tovább emelheti 
a kezeletlen hypertoniás betegek esetében napi 
1 O mg-nál nagyobb adagok nem adhatók. 

Túladagolás, ill. igen nagy dózisok ismételt ada
golása látási hallucinációkat, a már előzőleg fennál
ló hypertonia eselén a vérnyomás növekedését 
okozza. Kezelése: tüneti az életjelek gyakori ellenőr
zésével és a beteg gondos megfigyeléséveL 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: +V SZ {kapszula) Fb {injekció) 
• Törzskönyvi szám: K- 2086 (kapszula) 

K- 2087 {injekció) 

A prajmalin hatása az ingervezetés sebességé
nek csökkentésén, a funkcionális refrakter-idő meg
hosszabbitásán és az ingerelhetőségi küszöb eme
lésén alapszik, anélkül, hogy terápiás adagban vér
nyomáscsökkenés! okozna. 
e Hatóanyag 

20 mg prajmalium hydrogentartaricum tablettán
ként 
8 Javallat 

Extrasystole {kiindulási helyélót függetlenül, ki
véve bradycardiában), tachyarrhythmia, paroxys
malis tachycardia kezelése WPW {Wolff-Parkinson
White) és LGL {Lown-Ganong-Levine) syndroma 
mellett is. Szivkatéteres vizsgálatok előkészítése, 
elektromos cardioversio! követő utókezelés. 
e Ellenjavallat 

Ingervezetési és átvezetési zavarok, brady
cardiéval járó ritmuszavarok esetén, beleértve a 
bradycardia me\letti extrasystolét. Terhesség esetén 
különösen az első hónapokban adagolása nagy 
megfontolást igényel. 

890 

• Adagolás 
Kezdetben naponta 60-80 mg {3-4-szer 1 tab

letta). 
Kés6bbiekben naponta 20-40 mg {2-szer Y2-1 

tabletta). Megelőző kezelésre naponta 40 mg {reg
gel és késő délután 1-1 tabletta), étkezés közben, 
szétrágás nélkül. 

50 ttkg alatti testsúlyú betegek napi adagja nem 
lépheti túl az 1 mg/ttkg mennyiséget. 
e Mellékhatás 

Émelygés, hőhullám, fejfájás, étvágytalanság, 
székrekedés, látási zavarok, cholestasis. 

Ha a keZelés megkezdéSét követő 2--4. héten 
láz, viszkatési inger, szemsárgulás, barna vizelet. vi
lágos széklet jelentkezik a kezelést azonnal abba 
kell hagyni. 

Napi 100 mg-ot meghaladó adag esetén a szív 
kontraktilitásának károsodásával és az AV átvezelés 
meghosszabbodásával kell számolni. 
e Figyelmeztetés 

Szívelégtetenségben a ritmusrendezést csak 
szivglikozid kezeléssei együtt szabad végezni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + v 
• Törzskönyvi szám: K-1177 

NEb'PANPúR filnitallleltá(3ŐÍ<) · 

E GIS 

A kéSzítmény hatóanyaga a sertéspankreászból 
előállított standardizált pankreatin. A tabletta filmbe
vonala gyomorsav rezisztens, igy védelmet nyújt a 
gyomornedv inaktiváló hatásával szemben. A ható
anyag granulálása és a tabletta filmbevonala együt
tesen garantálja az enzimek stabilitását. A duode
numban az enzimek {kb. 30 perc alatt a terápiás ha
táshoz szükséges men'nyiségben) kioldódnak és 
aktiválód nak. 
e Hatóanyag 

minimum 125 mg pancreatínum {10000 lipáz, 
9000 amiláz, 500 proteáz FIP-E) filmbevonalú tablet
tánként 
e Javallat 

Exokrin pancreaselégtelenség következté
ben kialakult dyspepsia, krónikus pancreatitis, 
gyomor- és hasnyálmirigymútétek utáni enzim
pótlás. 

Mucoviscidos1sban a;;: elégtelen hasnyálmirigy
működés pótlására. 
• Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, akut pancreati
tis, krónikus pancreatitis akut szakasza. 
• Adagolás 

A pankreas betegség súlyosságától függően 
naponta 3-szar 1-3 filmbevonalú tablettát étkezés 
közben vagy közvetlenül evés után kevés vízzel, 
szélrágás nélkül kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Igen ritkán émelygés előfordulhat. 
o Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3762 

• Hatóanyag 
200 mg neostigminium bromatum {10 ml) vizes 

oldatban. 
e Javallat 

Glaucoma. Diagnosztikai alkalmazásakor a pu
pilla szúkítése. 
• Adagolás 

Naponta többször 1-2 cseppet a beteg szem 
kötőhártyazsákjába cseppenteni. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, 
baleseti veszél!yel járó munka 1). 
• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K - 487 

A hámsejteket, így az egészséges hámréteget 
védi, fokozza ellenállását fertőzésekkel szemben, 
elősegíti a hámsérülések gyógyulását. 
e Hatóanyag 
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100 NE ergocalciferolum, 300 NE retinolum, 
900 mg extractum pancreatis, 3,75 g zincum oxy
datum {25 g) vazelin tipusú kenőcsben. 
• Javallat 

Felületes bórsérülések, erosiók hámosítása, 
pe\enkadermatitis, sarjadzást. bórregenerációt elő
segítő hatása következtében. 
• Adagolás 

Az érintett felületet vékonyan bekenn i. 
Eltartás: hűvös helyen. 

• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 853 

A hatóanyag külsőleges, fertőtlenítésre alkalmas 
klóramin-származék {Chloramin B), amely a szövet
nedvekbe jutva nátriumhipokloritra és klórra hid
rolizáL Antiszeptikus hatása az elemi klór oxidáló tu
lajdonságának és a nátriumhipoklorit fehérjeoldó, 
szövetroncsoló hatásának köszönhető. 
e Hatóanyag 

1 g chiaragenium tablettánként. 



e Javallat 
Fertőtlenítés (higénés kézfertótlenítés, fogá

szatban gyökérkezelés, kis felületű sebek, ivóvíz, 
gyümölcs, mcsható textíliák, orvosi kézieszközök, 
gumi-, üveg-, múanyag tárgyak, evőeszközök, 
konyhaedényzet, mcsható bútorok, berendezési 
tárgyak, f.ésúk, kefék, borotválkozási eszközök, 
gumi-, múanyag gyermekjátékok, WC-, mosdó
kagylók, kádak, váladékgyújtó edényzet fertót!ení
tése). 
e Adagolás 

Ivóvíz, gyümölcs fertótfenítésre 0,02%-os oldat 
(2 tabi. 10 l vízre). A behatási idő ivóvíz fertőtleníté
sekor 2 óra, gyümölcs fertőtlenítésekor 30 perc-
1 óra. Az ivóvíz ezután iható, a gyümölcsöt a fo
gyasztás előtt alaposan le kell öbliteni. 

Higiénés kézfertótlenítésre 0,1-0,2%-os oldat 
(1-2 tabi. 1 l vízre). A szennyezett kezet először a 
Neamagnol-oldatban tartjuk 1--3 percig, majd szap
pannal kézmosást végzünk. 

Fogászatban gyökérkezeléskor, kis felületű se
bek fertőtlenítésére 0,1-1%-os oldat (1-10 tabi. 1 l 
vízre). 

Orvosi kézieszközök tárgyak, evőeszközök, kony
haedényzet fertőtlenítésére 1%-os oldat (10 tab!. 1 l 
vízre). Az áztatás időtartama: 1-2 óra. 

Mosható textíliák fertőtlenítésére 1-2%-os oldat 
(10-20 tab!. 1 l vízre) 2 órán át áztatni, majd alapo
san kiöblíteni. 

Mosható tárgyak fertőtlenítésére 2%-os oldat 
(20 tabi. 1 l vízre). Az áztatás időtartama: 1-2 
óra. 

WC- mosdókagylók, kádak, váladékgyújtó 
edényzet fertőtlenítésére 

5%-os oldat (50 tabi. 1 l vízre). Behatási idő 
1-2óra. 
e Figyelmeztetés 

Kizárólag kűlsóleges alkalmazásra ! 
A lenyelt tabL-ból a gyomorsósav hatására klór

gáz keletkezik, amely mérgezést okoz! 
Eltartás: hűvös helyen. 

o Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 11705 

NT;OTROPAFliN tabletta'(2öx) · 
CHINOI~ .•.•.••••..• , ·'•. ÁICkÓ~'~0~66,~3' 

Közvetlenül a sima-izomra ható {myotrop) spas
molytikus hatású kombináció, amely egyesíti a dre
taveri n, mint spasmo!yticum és a homatropin 
methylbromid, mint parasympatholyticum előnyös 
hatásait: 

Orotaverin: myotrop spasmolyticum, me!y a 
fosztadiészteráz enzim gátlása révén hat. 'A 
gyomor-bél-traktus, az epeutak, az urogenitális 

rendszer simaizomzatának spasmusát oldja illetve 
kifejlődését gátolja. 

Homatropin methylbromid: az atropinhoz hason
ló, de gyengébb hatású vagolyticum. 
e Hatóanyag 

40 mg drotaverinium chloratum, 1,5 mg méthyl
homatropinium bromatum tablettánként. 
e Javallat 

Pylorus spasmus, cholelithiasis, nephrolithiasis, 
dysmenorrhoea. Ulcus ventriculi et duodeni, irritá
bilis colon syndroma és asthma bronchiale kezelé
sében adjuvánsként. 
e Ellenjavallat 

Glaucoma, prostata hypertrophia, gyomor-bél 
rendszer stenosisok, megacolon, tachy-arrhyth
miák, súlyos máj-, vese- és szívelégtelenség. 
e Adagolás 

Felnőtteknek naponta 2-3 -szar 1-2 tabletta. 
Gyermekeknek 1 éves korig naponta 1-2 -szer 

1,4 tabl.,2--6 éveseknek naponta 1-2 -szer % tabi., 
iskoláskorúaknak naponta 2-3-szar %tabi. 
o Mellékhatás 

Száj-és torokszárazság, accomodatios zavar, 
mydriasis, intraocularts nyomás-fokozódás, zavart
ság, álmatlanság, aluszékonyság, gyengeség, 
cycloplegia, xerostomia, hypohydrosis, vizeletreten
tio, palpitatio, hypotensio, dysphagia, meteorismus, 
impotencia, a tejelválasztás csökkenése, vize!etürí
tési ·nehézség, tachycardia, hányinger, hányás, 
obstipatio, fejfájás, szédülés, allergiás bórtünetek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 
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óvatosan adható: 
- egyéb anticholinergicumakkal és triciklikus 

antidepresszánsokkal (az atropinszerú mellékha
tások fokozódhatnak), 

- fenotiazinokkal (hatásuk fokozódhat), 
- kortikoszteroidokkal (fokozódhat az intraocu-

larts nyomás) 
- kábitó fájdalomcsillapítókkal, antiarrhythmi

cumokkal (1. csoport) antihisztaminokkal, triciklikus 
antidepresszánsokkal (fokozódhat a parasympa
tholyticus hatás), 

- domperidonnaL metokloppramiddal (antago
nista hatás). 
e Figyelmeztetés 

óvatosan adható keringési elégtelenség, coro
naria betegség, arrhythmiák, valamint hiatus hernia
hoz társuló reflux oesophagitisben. !diosyncrasia, 
gastrointestinalis tünetek, icterus, eosinophilia, és a 
májenzim értékek megváltozása esetén a kezelést 
meg kell szakítani. Alkalmazása látászavart okozhat 
Uárművezetés, baleseti veszéllyel járó munkavég
zés!). 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 1318 

NEPRES.OL 25 mg injekció 
(5 porarnulla + 5 x 2 ml) 

CIBA ATC kód::C02D 801 

e Hatóanyag 
25 mg dihydralazinium mesy!icum porampullán

ként Oldószer: 2 ml aqua dest. pro inj. 
• Javallat 

A magas vérnyomás extrém fokozódásának kü
lönböző formái, a renális eredetű magas vérnyo
mást is beleértve, mivel mind az agy, mind a vese 
véráramtását javítja. Terhességi toxémiában 
(praeeclampsia, eclampsia, hypertoniás krízis) is al
kalmazható. 
• Ellenjavallat 

Coronaria érszúkülete, dihidralazin érzékenység. 
e Adagolás 

A kezelést kis adagokkal kell kezdeni - a beteg 
reagálásától függóen -, majd az adag lassú 
növelése ajánlott. 

Az átlagos egyszeri adag 12-25 mg (Y2-1 amp.), 
im., vagy lassú iv. szükség szerint ismételve. 
Cseppinfúzióban is alkalmazható izotóniás nátri
um-klorid oldatban. Naponta legfeljebb 200 mg 
(8 amp.) adható. 
e Mellékhatás 

Tachycardia, fejfájás, hányinger, fáként a kezelés 
kezdetén vagy nagy adagok alkalmazásakor. A 
tachycardia béta-blockolók egyidejű adagolásával 
kivédhetó. Ritkán előfordullupus erythematosus, túl
zottan nagy adagok és hosszantartó kezelés után. 
e Figyelmeztetés 

Kifejezetten általános arteriosclerosis esetén a 
vérnyomás drasztikus csökkentése nem engedhető 
meg, a vérnyomáscsökkentés csak fokozatosan tör
ténhet. Az injekció glukózoldathoz nem adható. A 
járművezető képességet és a baleseti veszéllyel já
ró munka végzését befolyásolhatja, ezért egyénileg 
kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen 
mennyisége és mely adagolási módon történő alkal
mazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti 
veszéllyel járó munkát végezni. 

Eltartás: légmentesen. 
• Megjegyzés: + Fb 
o Törzskönyvi szám: K - 772 

NEROBO.tllólajó"lni~k<:ió 

(3 x Nni) 

RICHTER ATÖkód:.A14ABb1 

e Hatóanyag 
25 mg nandrolonum pheny!propionicum ampul

lánként 
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• Javallat 
Felnőtteknek: fehérjevesztéssel, fehérjehiánnyal, 

negatív nitrogénmérleggel járó állapotok, megfelelő 
- fehérjében gazdag - diétával kombinálva. 

Osteoporosisban, súlyos égések után, a túlzott 
nitrogénvesztés megelőzése. Elhúzódó reconvales
centia, súlyos fertőzéseket és mútéteket kísérő álta
lános leromlás; elhúzódó callusképzödés·· esetén. 
Onkológiai alkalmazás: előrehaladott, különösen 
csontáttétes emlőrák palliatív kezelése önmagában 
vagy cytostaticum(ok)kal együtt. Postmenopausá
ban antiösztrogénnel is kombinálható. Előrehaladott 
petefészekrák palliatív kezelése önmagában vagy 
cytostaticus kezeléssei kombinálva. 

Egyéb, főleg csontáttétes előrehaladott rosszin
dulatú daganatos betegségekben általános roborá
lóként 

Kombinált kezelés: glükokortikoidokkal, tubercu
lostatikus és cytostatikus szerekkel történő kezelés 
és sugárterápia esetén mint adjuváns. 
e Ellenjavallat 

Adagolása gyermekeknek nem javallt. 
Terhesség, májbetegség, nephrosis, férfiak 

prostata~, ill. emlőcarcinomája, valamint onkológiai 
betegek májműködési zavara vagy májáttéte. 
• Adagolás 

Felnőtteknek általában heti 25-50 mg {1-2 amp.) 
im. 
e Mellékhatás 

Mindkét nemben: émelygés, étvágycsökkenés, 
hányás, a nyelv égető érzése, fokozott vagy csök
kent !ibido, acne (különösen nőkön és serdületlen fi
úkon). Gonadotropin szekréció gátlása, cho!estasis, 
sárgaság. Nitrogénretentio, nátrium- és vízretentio, 
oedema, a bór erezettségének fokozódása, hyper
calcaemia, elsősorban immobil betegeken és nőkön 
metastatizá!ó emlőrák esetén. 

Nőkön virizáló hatású (acne, hirsutismus, férfias 
típusú kopaszodás, irreverzibi!isen mélyü!t hang, 
menstruatios zavarok, clitoris-megnagyobbodás). 

Férfiakon herefunkció gátlása, olygospermia, 
gynecomastia. Pubertás előtti penis megnöveke
dés, gyakori erectio. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- antidiabeticumokkal (hatásuk megnöveked-

het); 
- kumarinszármazékokkal (hatásuk megnöve

kedhet). 
• Figyelmeztetés 

Adása gyermekeknek nem javallt. 
Androgén mellékhatása miatt nöknek való ada

golása iniodig az előnyihátrány arány figyelembe
vételével történjen. 

Elővigyázatosan adagolandó keringési zavarok, 
máj- és vesefunkció-zavarok esetén, valamint epi
lepsziás, migrénes és glaucomás betegeknek. A te
rápia ideje alatt a szemnyomás fokozottabb el!enör-



zése javasolt az esetleges Na- és vízretentic miatt. 
A májfunkciós próbák a normálistól eltérhetnek (pl. 
brómszulfalein), ezért 4 hetes kezelés után májfunk
ciós próbák végzendők. 

Férfiak rendszeres rectalis prostatavizsgálata 
szükséges a kezelés előtt és alatt. Diabetesesek 
antidiabeticum adagját újra be kell á\l!tani. 

Előrehaladott rosszindulatú daganatos betege
ken a kezelés tartamát a májfunkciós próbák ered
ményei, ill. egyéni elbfrálás alapján kell meghatároz-
ni. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3195 

NETRQMYCíNE ~o mg/2'"''·'. ···.· 
ifiJekeié (1x2 frjll , C'·'.·'···.··.··.. . 

NET~OM"\'Cli.NEt~o·.mQft;~ml.,i 
(1xs1;S.ml) .. ,· .•.•... ·. ".,••···.·········· 

NETI'Ii::iMYCllNEsi2oomQJ2mli······ 
ilijé~C::ío~ 

s~H·E:R:i~(f·Pi:o:uGH/ES:S:E>c c·H·ÉMYE ... 
.. ·... . ....... ·.,., :<A~óktiá.,\J0'1'i:~~Bb7. 

A netilmicin gyors hatású, félszintetikus, hacte
rieid aminoglikozid antibiotikum, amely feltehetően 
a fehérjeszintézist gátolja az érzékeny mikroorga
nizmusokban. Alacsony koncentrációban hatékony 
Escherichia coli, Klebsiella - Enterobacter -
Serratia fajok, Citrobacter, Proteos fajok (indol pozi
tív és indol negatív) pl. P.mirabilís, P.morganii, 
P.rettgerí és P.vulgaris, továbbá Pseudomonas 
aeruginosa és Neisseria gonorrhoeae ellen. ln vitro 
aktív Haemaphí/us influenzae, Salmonella, Shigella 
fajok, penicillinázt termelő és nem termelő 
Staphylococ-cus (beleértve a methicillin rezisztens 
törzseket is) izolátumokban. A providencia, 
Acinetobacter és Aeromonas fajok néhány törzse 
szintén érzékeny. 

A fentiek kőzül számos olyan törzs bizonyult in 
vitro netilmicinre érzékenynek, amely más aminogli
koziddal, fgy kanamicinnel, gentamicinnel, tobrami
cinnel szemben reziztens. Néhány esetben azonosí
tottak amikacinra rezisztens, netilmicinre érzékeny 
törzseket is. 

A netilmicin-penicillin G kombináció szinergens 
hatású a legtöbb Streptococcus faeca!is (entero
coccus) törzzsel szemben, karbenicillinnel vagy ti
karcillinnel kombinálva pedig szárríos Pseudo
monas aeruginosa törzzsel szemben. Számos poli
rezisztens Serratia izaiátumban a netilmicin karbeni
cill inne!, azlocillinnel, mezlocillinnel, cefamandollal, 
cefotaximmal vagy moxalaktammal kombinálva szi-

nergén hatás folytán hatékony lehet. A szinergén 
hatás kimutatására in vitro vizsgálatra szükség van. 
• Hatóanyag 

25 mg ill. 100 mg netilmicinum (szulfátsó formá
jában) ml-enként. 
O Javallat 

Escherichia coli, Klebsiella - Enterobacter ~ 
Serratia, Citrobacter, Proteos fajok (indol negatív és 
inda! pozitív), Pseudomonas aeruginosa, Neisseria 
gonorrhoeae, valamint Staphy!ococcus fajok (koa
guláz pozitív és negatív, beleértve a penici!lin és 
methicillin rezisztens törzseket is) okozta fertőzések. 

- bacteriaemia, septikaemia (újszülöttkori sep-
sis is) 

- a légzőrendszer súlyos fertőzései 
-vese- és húgyivarszervi fertőzések 
- lágyrész és bórinfekciók 
- csont, izületi fertőzések- égés, sebesülés, 

perioperatív infekciók 
-hasüregi fertőzések (beleértve a perltanitist is) 
- a gyomor-bél rendszer fertőzései. 
A Netromycine injekció kezdő kezelésként javallt 

valószínű vagy bizonyított Gr~m negatív fertőzések
ben. Valószínű Gram negatfv fertőzésben az érzé
kenységi teszt eredménye, a klinikai kép alakulása 
és gyógyszer toleranciája alapján kell dönteni a ke
zelés folytatásáróL 

Ismeretlen kórokozó okozta súlyos fertözések
ben csak penicillinnel vagy cefalosporinnal kombi
nálva célszerű alkalmazni a bakteriológiai vizsgálat 
elvégzéséig. Ha anaerob mikroorganizmusra is gya
nú van, anaerobokra ható gyógyszerrel ke\1 kombi
nálni. A kórokozó azonositása után az érzékenységi 
vizsgálattól függóen lehet folytatni a Netromycine 
adást. 

Pseudomonas aeruginosa által okozott életve
szélyes fertözésekben eredményesen használható 
karbenicillinnel vagy tikarcillinnel kombinálva. Peni
cillin típusú antibiotikummal kombinálva hatásosnak 
bizonyult streptococcus species okozta endocardi
tisek kezelésében. Újszülöttkori sepsisben vagy 
staphylococcus pneumoniában penicillin szárma
zékkal kell együttadni. 

Mivel a Netromycine injekció hatásos súlyos 
staphylococcus fertőzésekben, adása megfontolan
dó, ha penicillín, vagy más potenciálisan kevésbé to
xikus antibiotikum nem adható és a baktérium érzé
keny Netromycinre. Hasonlóan lehet eljárni olyan ke
vert fertőzésekben, malyekben érzékeny Staphylo
coccus és Gram negatív törzsek játszanak szerepet. 

Sebészeti beavatkozást is igénylő kórképben a 
Netromycine kezelést célszerű a műtét előtt elkez
deni és utána folytatni, ha a kórokozó feltehetően 
vagy bizonyitottan érzékeny. 
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Normál vesefunkció mellett a Netromycine injek
ció alkalmas akut, nem komplikált genacoccus fer
tőzések (férfi: urethra, rectum, ná: urethra, cervix és 
rectum) kezelésében. 

.• Ellenjavallat 
Netilmicin vagy más aminoglikozid iránti túlérzé

kenység az anamnesis ben. 
a Adagolás 

lv. és im·. adandó. Mindkét esetben azonos adag 
javallt. 

A Netromycine ·injekciót más gyógyszerrel egy 
fecskendába ősszeszívni, vagy infúziós oldatban 
együtt adni nem szabad. 

Az átlagos kezelési idő 7-14 nap. Komplikált fer
tözésekben hosszabb lehet. Fontos ilyen esetekben 
a vesefunkció, a hallás és a vestibuláris funkciók 
gondos monitorozása. Ha a klinikai kép megengedi, 
az adagot csökkenteni lehet. 

lm. alkalmazás 
Felnötteknek normál vesefunkció melletl a javallt 

adag húgyúti, vagy nem életveszélyes szisztémás 
fertőzésekben 4,0-6,0 mg/ttkg/nap. 

Elsősorban kombinált terápiában (a béta-laktám 
antibiotikum a szokásos adagban) célszerűbb a 
Netromycine teljes napi adagját egyszerre beadni. 
Igy normál testsúlyú beteg esetében az adagolás 
leegyszerűsődik: napi 400 mg Netromyicine egy al
kalommal 30 perces rövid infúzióban, vagy két 
egyenlő adagban 12 óránként. 

Általában ezen dózistartományon belül húgyúti 
fertőzésekben az alacsonyabbat kell választani, míg 
szisztémás fertőzések eselén a magasabbat Mind
két esetben az adagolás függ a fertőzés súlyossá
gától és a beteg állapotától. 

Ha mód van a natiimicin szérumszintjének ellen
őrzésére, a következök az irányadók: 

1. ha a gyógyszert naponta több részre oszt
va adják, a csúcskoncentráció ne haladja meg a 12 
mg/1-t, a minimum kancentráCió a 2 mg/1-t. 

2. napi egyszeri adagolás esetén a csúcskan
centráció ne haladja mg a 20 mg/1-t, a minimum 
kancentráció a 0,5 mg/1-t. 

Életveszélyes fertözésekben az alkalmazott 
adag 7,5 mg/ttkg/nap is lehet, három egyenlő rész
ben, 8 óránként. Mikor a klinikai kép megengedi, az 
adagot csökkenteni lehet 6,0 mg/ttkg/napra, vagy 
az alá, többnyire már 48 órán belül. 

Gyermekgyógyászati alkalmazás 
Koraszülött vagy egy hetes illetve fiatalabb bete

geknek: 6 mg/ ttkg/nap, (3,0 mg/ttkg adagban min
den 12 órában). 

Egy hétnél idősebb újszülöttek és csecsemők
nek: 7,5-9,0 mg/ ttkg/nap, (2,5-3,0 mg/ttkg adagol
va minden 8 órában). 

Gyerekeknek: 6,0-7,5 mg/ttkg/nap, (2,0-2,5 mg/ 
ttkg adagolva minden 8 órában). 

Alkalmazás beszúkült vesefunkcióban 
Az adagot a beszúkült vesefunkcióhoz kell iga

zítani. Ha csak lehet, a szérum koncentrációt moni
torozni kell. Az adagolási táblázat útmutatóként 
szolgálhat, ha a szérum szint manitorozása nem 
megvalósitható. Ilyenkor a szérum kreatinin és a kre-
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atinin elearanea a leginkább megbízható, könnyen 
meghatározható jelzóje a vesefunkció csökkenés 
mértékének. 

Szokásos egyszeri adag nyújtott időközökkel 
Ezzel a módszerrel az adagolási időintervallum 

növelhető. Mivel a szérum kreatinin kancentráció 
szaros ősszefüggésben van a netilmicin felezési 
idejével, ez a laboratóriumi vizsgálaLalkatmas az 
adagolási időköz megállapftására. Az adagolási 
idóközt- órában- hozzávetőlegesen úgy állapíthat
juk meg, hogy a szérum kreatinin kancentráció 
(mg/100 ml) nyolcszorasát vesszük. PL annak a 60 
kg-os betegnek, akinek a szérum kreatinin szintje 
3,0 mg/100 ml, (265 J.l.mol/1), 120 mg (2 mg/ttkg) 
netilmicint kell adni 24 óránként. 

Változatlan időközökben esőkkentett egyszeri 
adag 

Súlyos szisztémás fertőzésekben, beszúkült ve
sefunkció esetén, lehet a csökkentett egyszeri ada~ 
gat a szokásos Időközökben adagolni. Ezekben az 
esetekben a szérum netilmicln koncentrációt moni
torozni kell. 

Javallt módszerek: 
(1) A szokásoS; kezdő vagy telítő adag után a 

szérum kreatinln szint függvényében meg lehet ha
tározni az adagredukció mértékét 8 óránkénti ada
golás me l lett ( 1. táblázat). Például 60 kg-os beteg
nél a kezdő 120 mg (2 mg/ttkg) adag után, ha a szé
rum kreatinin szint 3,0 mg/100 ml (2651-lmol/1), a to
vábbiakban 40 mg-ot lehet alkalmazni 8 óránként. 

{2) Ha a kreatinin clearance imert, a kezdő vagy 
telítő adag megegyezik a normál vesefunkció mel
lett ajánlattal. A 8 órás időközönként alkalmazandó 
fenntartó adagot a következő képlet segítségével le
het kiszámolni: 

Fenntartó adag (minden 8 órában): 
Mért kreatinin clearence , 
Normál kreatinin clearence x szokásos fenntarto adag 

*Kreatinin clr: Kreatinin clearance, ml/min/1 ,73m2 

Javaflt adagok beszűkül! vesefunkció eselén 
(Kezdő adag után 8 órás időközökben) 

Szérum kreatinin 
(mg/100 rnl) 

1.0 
1,1-1,3 
1,4-1,6 
1,7-1,9 
2,0-2,2 
2.3-2.5 
2.6~3.0 

3,1-3,5 
3,6-4,0 
4,1-5,1 
5,2-6,6 
6,7-8,0 

Hozzávelőleges 

kreatínin clearance Kezdő adag 
ml/min/1,73m2) százaléka 

100 100 
71)...100 80 
55-70 65 
45-55 55 
40-45 50 
35-40 40 
30-35 35 
25-30 30 
20-25 25 
15-20 20 
10-15 15 
10 10 



A fenti adagolási módok akkor alkalmazhatók, 
ha a netilmicin szérum szintjének meghatározására 
nincs lehetőség. Romló vesefunkció nagyobb adag
redukciót igényelhet, mint az elvárható lenne a sta
bilan beszükü!t vesefunkció alapján. 

fv. alkalmazás 
lv. alkalmazás előnyösebb septikaemiában, 

vagy septikus shockban, pangásos szívbetegsé
gekben, hematológiai kórképekben, súlyos égések
ben, vagy csökkent izomtömeggel rendelkező bete
geknek. 

Felnőtteknek iv. adagolásnál · minden egyes 
adag 50-200 ml izotoniás nátriumklorid oldatban, 
vagy 5% glukóz oldatban hígítható, csecsemák
nek és gyermekeknek a higító oldat mennyisége a 
beteg folyadék igénye szerint választható. Az ol
datot lassan, Y.z-2 óra alatt szabad csak beadni. 
Bizonyos esetekben az oldatot kivételesen lehet 
direkt a vénába is beadni, de csak lassan, 3-5 
perc alatt. 

A Netromycine injekció higítható és 0,8 mg/ml
es koncentrációban 48 óráig hűtőszekrényben, 

vagy szabahőmérsékleten eltartható: aqua destilla
ta pro injectioneval, izotóniás nátriumklorid oldattal, 
5% és 10% glukóz oldattal, Ainger oldattal, Ringer
laktát oldattal és 10% fruktóz oldattal. 

Adagolás speciá/is esetekben: 
Nói és férfi gonorrhoea: a szokásos adag egy

szeri 300 mg. Az injekciót mélyen a farizom külsó, 
felső részébe kel! adni, fél-fél adagot mindkét far
félbe. 

Húgyúti fertőzések: nem komplikált húgyúti fer
tőzésekben- különösen ha az krónikus vagy rekur
rá!ó, és nem áll fenn veseelégtelenség - napi egy
szeri 3 mg/ttkg adagot is lehet alkalmazni, pl. 
150-200 mg-ot im., 7-10 napig. 

Haemodialysis: felnőttnek, ha a veseelégtelen
ség haemodialysist tesz szükségessé, a dializálható 
netilmicin mennyiség számos tényezőtól függ, bele
értve a dialysis médszerét is. 8 órás dialysis a 
szérum koncentrációt 63%-kal csökkenti. Az aján
lott adag minden egyes dialysis periódus végén 
2 mgfttkg. Gyermekeknek 2,G--2,5 mg/ttkg az alkal
mazható adag a fertőzés súlyosságától függően. 

Más antibiotikummal kombinációban adva a 
netilmicin szokásos adagját nem szabad csökken
teni sem normál, sem beszúkült vesefunkció esetén. 
e Mellékhatás 

Vesetoxicitás: általában enyhe, ritka, és reverzi
bilis. Gyakrabban fordul eló idósekben, vesebete
gekben, illetve a javalltnál hosszabb ideig- tartó, 
vagy nagyobb adagú kezelésben. 

Neurotoxicitás: A vestibularis funkció romlása a 
kompenzatorikus mechanizmusok következtében 
átmeneti lehet. A ritkán leírt cochleáris károsodás ál
talában irreverzibilis. Ezek amellékhatások ritkák és 
elsősorban azokban fordulnak elő, akiknek beszű-
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kült a vesefunkciója, vagy akiket nagy adagokkal 
és/vagy hosszú ideig kezeitek. Az aminoglikozid in
dukálta olatoxicitás gyakran átmeneti. Tünetei: szé
dülés, fülzúgás, fülcsengés és hallásromlás. 
Netromycine injekcióval biztonságosan kezeltek 
olyan betegeket, akikben korábbi aminoglikoiid ke
zelés során neiJrotoxicitás lépett·fel. 

Egyéb ritkán előforduló mellékhatások: fejfájás, 
gyengeség, látászavar, dezorientáció, tachycardia, 
hypotensio, palpitatio, thrombocytosis, paraesthe
sia, kiütés, borzongás, láz, vízretentio, hányinger és 
hasmenés. 

Laboratóriumi eltérések: vércukorszint, alkalikus 
foszfatáz, SGOT, SGPT, bilirubin, kálium emelkedés, 
egyéb máj-teszt eltérések, hemoglobin, fehérvérsejt 
és thrombocyta sZám csökkenés, eosinophilia, 
anaemia és megnövekedett prothrombin idő. A lo
kális tolerancia általában jó, de helyi reakció előfor
dulhat. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Egyidejű vagy egymás utáni szisztémás vagy 
helyi kezelés kerülendő potenciálisan nephro
és/vagy ototoxikus gyógyszerekkel; pl.: ciszplatin, 
bacitracin, polimixin B, kolisztin, cefaloridin, arnfo
tericin B, kanamicin, aciklovir, gentamicin, 
amikacin, tobramicin, neomicin, sztreptomicin, 
paromomicin, viomicin, vankomicin, valamint az 
önmagában olatoxikus furoszemid és etakrinsav tf
pusú diureticum. 

Neuromusculáris blokád és légzésbénulás átlat
kísérletben a terápiás! meghaladó adagú netilmicin 
adásánál előfordult. Neuromusculáris blackalókkal 
való együttadáskor ezt figyelembe kell venni, pl. 
szukcinilklorid, tubokurarin vagy dekametonium, to
vábbá anaestheticumok vagy citrát tartalmú vérrel 
való masszív transzfúzió adásakor. 
• Figyelmeztetés 

Kezelés idején a beteg szigorú megfigYetése 
szükséges, mert a toxicitás egyéni érzékenység 
függvénye. Mint más aminoglikozid adásakor, a ve
sefunkció, hallás és vestibufaris funkció szigorú 
megfigyelése szükséges. A vizeletben a fajsúly 
csökkenését, a fehérje Orités fokozódását és hám
sejtek, cilinderek megjelenését rendszeresen vizs
gélni kell. 

Vér karbamid nitrogén, szérum kreatinin, vagy a 
kreatinin clearance értékeket rendszeresen ellenő
rizni kell. Ha lehetséges, rendszeres audiogram fel
vétel javasolt, kOlönösen a veszélyeztetett betegek
nél. Ototoxicitás vagy nephrotoxicitás eselén az 
adag módosítása szükséges. A vesefunkció és a 
nyolcadik agyideg múködésének károsodása csak 
a kezelés után jelentkezik. 

Hacsak lehet az aminoglikozid szérumszintjét 
meg kell határozni. Cél, hogy osztott adagolás ese
tén a csúcskoncentráciO ne haladja meg a 12 mg/1-
t, egyszeri adagolás eselén a 20 mg/1-t. A követke-

ző adag beadása elötti {mély) kancentráció osztott 
dozírozás esetén 2,0 mg/1, egyszeri adagolás eseté
ben 0,5 mg/1 alatt legyen. Túlzottan magas ami
nogiikozid csúcskoncentráciOk megnövelik a vese, 
vagy a nyolcadik agyideg károsodásának veszélyét. 

Nagy kiter.jedésú égési sérülések megváltoztat
ják az aminoglikoz}dok kiürülési sebességét. Szé
rumkoncentrációjuk a vártnál alacsonyabb lesz, 
meghatározásuk elengedhetetlen. 

Aminoglikozidok csak óvatosan adhaták neuro
muszkuláris megbetegedésekben, {pl.: myasthenia 
gravis, parkinsonismus, gyermekkori botulismus) az 
izomgyengeséget elvben fokozhatják. 

Idős betegekben a rutin karbairlid nitrogén, 
vagy szérum kreatinin teszt nem tükrözi megfeleló
en a beszűkül! vesefunkciót, tehát a kreatinin clea
rance meghatározása és a neti!micin szérumszint 
manitorozása igen fontos. A betegek folyadék
egyensúlyáról is gondoskodni kell. 

Néhány betegben a kezelés során Fanconi
syndromát észleltek. A többi aminoglikozid és netil
micin között keresztérzékenység áll fenn. !n vitro 
aminoglikozid és béta laktám antibiotikum kölcsönö
sen inaktiválhatják egymást. ln vivo is észleltek ha
sonló jelenséget akkor is, ha az aminoglikozidot és 
a peniciHint nem egy fecskendőben vagy infúzióban 
adag?lták beszűkül! vesefunkciójú betegeknek, de 
megfigyelték néhány normál veseműködésú beteg 
e~e.té~~n is. Az aminoglikozidok inaktivációjának 
klimkal Jelentősége csak súlyosan beszúkült vese
funkció esetén számottevő. 

Netilmicin kezelés a rezisztens kórokozók elsza
poradását eredményezheti, és megfelelő kezelést 
tesz szükségessé. 

Az injekcióban lévő nátrium metabiszulfit és nát
rium szulfit érzékeny betegekben allergiás reakció
kat {anaphylaxia, súlyos vagy életet veszélyeztető 
asthma) okozhat. Az érzékenység fokozott asthmás 
betegeknél. 

Terhességben biztonságos alkalmazása nem bi
zonyított. Anyatejbe való excretiója csekély. Mivel 
azonban a mellékhatások lehetősége fennáll, vagy 
a szoptatást, vagy a gyógyszer adását fel kell füg
geszteni. 

Túladagolás vagy toxikus reakciók esetén 
haemo- vagy peritoneális dialysissei csökkenthető a 
szérum koncentráció. A peritoneális diaHzis hatásfo
ka lényegesen kisebb. Ez különösen fontos beszű
kül! vesefunkció esetén. 

Netromycine injekciós oldat a víztisztától a hal
vány sárgáig változhat. Sötétebb sárga oldat már 
nem alkalmazható. 

Eltartás: 20 és 30 °C között. 
e Megjegyzés: + + Fb 
•. _Törzskönyvi szám: K- 1973 (50 mg/2 ml injek
Cio); K- 1159 (150 mg injekció); K -1160 (200 mg/ 
2 ml injekció) 

897 

NEUPOGEN'3o níillió NE sc.lív. 
injekció(5x1 ml) 

NEUPQGEN48 millió NE !lcJiv. 
injekció (5 x 1.6 ml) 

ROCHE 

A human granulocyta klón stimuláló faktor {G
CSF) egy glikoprotein, amely az érett neutrotil gra
nulocyták termelődését és a csontvelőból való kibo
~sájtás~t szabályo~a. A Neupogen hatóanyaga a 
f1lgraszt1m, rekombináns technikával előállított gra
nulocyta klón stimuláló faktor, 175 aminosavból álló 
nagytisztaságú fehérje. A NeupOgen 24 órán belül -
a megadott adagolásban dózisfüggően - növeli a 
perifériás vérben a neutrafil fehérvérsejtek számát a 
monocyták számának enyhe emelkedése me!!ett. A 
hatására _termelődő neutrafil granulocyták funkciója, 
kemo:aktlkus és fagocytosis teszteken vizsgálva 
norma! vagy fokozott aktivitású. A terápia befejezé
se után a keringő neutrafil granulocyták száma 1-2 
napon belül 50%-ka! csökken, majd az eredeti érté
ket 7 napon belül éri el. 

, ~yors {3? perces) iv. infúzióban 1,7-69,0 J-!g/ttkg 
d?z1st~rtomanyban adott egyszeri filgrastim adagot 
k?vetoen 5-1840 ng/ml csúcskoncentrációt, az 
aránlott dózisban sc. adott filgrasztim csúcskon
centrációja 118 ng/ml-t is elérhet és a kancentráció 
8-16 órán át 10 ng/ml felett marad. Az eloszlási tér
fogat a vérben megközelítőleg 150 ml!kg. 

Az átlagos eliminációs ·féléletidó a szérumban 
3,5 óra. A clearance hozzávetőlegesen 0,6 
ml/perc/ kg. 

Autolog csontvelő átültetésen átesett betegek
nek adott, 28 nap idótartamot is elérő folyamatos 
Neupogen infúziós kezelések során nem tapasztal
tak akkumuláció!, vagy az eliminációs féléletidő je
lentős változását. 
e Hatóanyag 

Filgrastimum. {G-CSF == rekombináns techniká
val, E. colival előállított nem glikozilált rekombináns 
metionil humán granulocyta klón stimuláló faktor.) 

Neupogen 30 MU inj.: filgrastimum 0,30 mg 
(30. 106 NE)/1 ml amp.-ként. 

Neupogen 48 MU inj.: filgrastimum 0,48 mg 
{48. 106 NE)/1,6 ml amp.-ként. 

Segé~anyagok: nátrium-acetát puffer, mannit, 
poliszarbit 80, oldószer: injekcióhoz való desztil
lált víz. 
• Javallat 

Neutropeniák vagy lázas neutropeniák mérsék
lésére, melyek nem myeloid malignus betegségek 
kezelésére beállított cytostatikus kemoterápia során 
alakultak ki. 
• Ellenjavallat 

A készítménnyel szembeni túlérzékenység. Nem 



javasolt a cytostatikus kemoterápia dózisának nö
velhetősége céljából. Továbbá súlyos vese- és máj
elégtelenségben - erre vonatkozó vizsgálatok hiá
nyában - alkalmazása ellenjavallt 

Terhesség és szoptatás időszaka, mivel alkal
mazásának veszélytelensége nem bizonyított. 

Adagolás és a beadás módja napi: egyszeri sc. 
inj. vagy 30 perces iv. infúzió. 

A Neupogen ajánlott dózisa: 0,5 millió egység 
(MU)/ttkg/nap {5 IJ.g/ttkg/nap). Elsődózisáta cyto
statikus kemoterápiás kezelést követő 24 órán belül 
nem szabad beadni. 

A 30 perces intravénás infúziók 5%-os glukóz 
oldattal hígítva adhatók. {Lásd a hígítási utasítás
ban). Klinikai random vizsgálatokban, subcutan, 
230 )lg/m2/nap {4,0-8,4 Jlgfkg/nap) dózisokat is al
kalmaztak. 

Adagelását addig kell folytatni, amíg a neu
trophil szám a mélypontnál magasabb értéket mu
tat, majd pedig eléri a normál értéket. A kezelés idő
tartama 14 napig is eltarthat a cytostatikus kemote
rápiás kezelés típusától, dózisától és ütemezésétól 
függően. Cytostatikus kemoterápiás kezelésben ré
szesülő betegekre jellemző, hogy a Neupogen adá
sát követő 1-2 nap múlva a neutrafil szám átmeneti
leg emelkedik. A tartós hatás érdekében a 
Neupogen adagolását nem szabad felfüggeszteni 
addig, amíg a neutrophil szám a mélypontról kiindul 
és el nem éri a normál értéket {lásd Táblázat). 

Amint a neutrophil szám a mélypontnál maga
sabb értéket mutat, a Neupogen napi adagját a 
neutrafil válasz alapján, titrálvakell meghatározni az 
alábbi irányelveket követve: 

Neutraiti szám 
>1.0x109/l 

3 egymást követő 
napon 

Ha ezután az abszolut 
neutrophil szám (ANS) 
3 következő napon 
keresztül > 1.0x109/l 
marad 

Ha ezután az ANS 
további 3 egymást 
követő napon keresztül 
> 1.0x109/l marad 

Neupogen adagja 
Az adag 

0,5 millió E/ttkglnap 
""(16,6 ~l injekciós oldal/ttkg 

Csökkentsük az adagot 
Q_1 millió Elttkglnapra 
"' (3,33 ~l injekciós oldal/tlkg 

Szüntessük meg a Neupogen 
kezelést 

Ha az ANS a kezelés alatt 1.0x109/l értékre csök
ken, az adagolás! ismét a fenti lépéseknek megfele
IGen kell beállítani. 

ANS ::=abszolút neutrophil szám 
A kezelést olyan onkológiai központok bevoná

sával kell végezni, amelyeknek tapaSztalatuk van a 
G-CSF kezeléssei és megfelelő haematológiai és di
agnosztikai háttérrel rendelkeznek. 

A Neupogen sc. injekcióként vagy ív. infúzióként 

adható, utóbbi esetben 20--50 ml 5%-os szőlócukor 
oldattal hígftva. A Neupogen első dózisát nem 
szabad a cytostatíkus terápiát követő 24 órán belül 
adagolni. Ugyanakkor a csontvelő infúzíót követően 
24 órán belül megkezdhető a Neupogen terápia. 
Ebben az esetben a 28 napnál hosszabb Neupogen 
terápia hatásossága és biztonsága nem ismert. 

Az. 5%-szőlócukor oldattal való hígítás történhef 
üvegedényben és számos múanyagban, így PVC
ben, poliolefinben és polipropilénben. Sóoldatokkal 
nem hígítható. 

Ha a Neupogent 1,5 millió E {15 JlQ)/ml kancent
rációnál jobban higítjuk, humán szérumalbumint kell 
az oldathoz adni úgy, hogy össz-albumin koncentrá
ciója 2 mg/mllegyen. Példa: 20 ml végső injekciós 
térfogat esetén 30 ME {300 )lg) összdózisnál keve
sebb Neupogenhez 0,2 ml 20%-os humán albumin 
oldatot adunk.0,2 ME {2 Jlg)/ml végső kancentráció
nál hígabb oldat készítése semmilyen körülmények 
között nem ajánlatos. 
• Mellékhatás 

Gyakran musculoskeletalis fájdalom. Aszokásos 
fájdalomcsillapítókkal ez általában leküzdhető. Ese
tenként enyhe vagy mérsékelt dysuria. Ritkán keze
lést nem igénylő, átmeneti vérnyomáscsökkenés. 

Gyakran laktát-dehidrogenáz, alkalikus-foszfa
táz, szérum húgysav vagy gamma-g\utamil-transz
peptidáz reverzibilis, dózisfüggő enyhe vagy mér
sékelt emelkedése. 

Leukocytosis: 0,3 ME (3 Jlg)/kg napi dózisnál na
gyobb adag Neupogennel kezelt betegek keve
sebb mint 5%-án figyeltek meg 100x109/l vagy en
nél nagyobb fehérvérsejtszámot 

Nem növeli a cytotoxikus kemoterápia káros kli
nikai mellékhatásainak valószínúségét. A Neupo
gennel illetve placeboval kísért kemoterápiában 
egyforma gyakorisággal jelentkezett hányinger, há
nyás, hajhu!lás, hasmenés, fáradtság, étvágytalan
ság,nyálkahártyagyulladás,fejfájás, köhögés, bőrpír, 
me!lkasfájdalom, általános gyengeség, székreke
dés és meghatároZatlan fájdalom. 
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Vascularis betegségek (mint veno-occlusiv elté
rések és folyadéktérfogat-zavarok) fordulhatnak elő 
olyan betegeken, akiken a nagydózisú kemoterápi
át követően aulalóg csontvelőátültetést hajtottak 
végre. Ennek a Neupogen kezeléssei való ok-oko
zati összefüggését nem állapították meg. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

A Neupogen kezeléssei egy napon történő 

myelo-suppressiv cytostatikus chemoterápia bizton
ságassága és hatékonysága nem ismert. Tekintettel 
a gyorsan osztódó myeloid sejtek myelosupressiv 
cytostatikus kemoterápiára való érzékenységére, a 
Neupogent nem ajánlott a kemoterápiát megelőző 
24 óra és az azt követő 24 óra közötti időszak alatt 
alkalmazni. Más haematopoetikus növekedési fakto
rokkal és citokinekkel fennálló kölcsönhatásokra vo
natkozóan nem végeztek klinikai vizs9-álatokat. 

8 Figyelmeztetés 
Az idősebb betegek kezelésére vonatkozóan 

még kevés tapasztalat áll rendelkezésre, ezért spe
ciális adagolási javaslat e betegcsoportra nem ad
ható. 

Gyermekgyógyászati alkalmazásra még nem áll 
rendelkezésre elegendő adat 

A granulocyta kolónia stimuláló faktor elősegít
heti a myeloid sejtek növekedését in vitro és hason
ló hatása lehet egyes nem-myeloid sejtekre is. 

Myelodysplasiában, akut vagy krónikus myelo
gen leucaemiában a tumornövekedés lehetősége 
fennáll. A Neupogen ezért csak különös óvatosság
gal alkalmazható bármely myeloid je!légú rosszin
dulatú daganatban. Hasonlóan fokozott óvatosság
gal kell eljárni a Neupogen pre-malignus myeloid ál
lapotokban történő alkalmazásakor. 

A súlyos leukocytosissal járó lehetséges kocká
zatra való tekintettel a Neupogen terápia alatt a fe
hérvérsejt számot rendszeresen ellenőrizni kell. Ha 
a fehérvérsejtek száma a várt mélypont után meg
haladja az 50 x 109/1 értéket, a Neupogen terápiát 
azonnal meg kell szakítani. 

Különös elővigyázatosság szükséges a magas 
dózisú kemoterápiában részesülő betegek kezelé
sekor. 

A thrombocytaszámot és a haematokrit értéket 
rendszeresen ellenőrizni kell. 

Különösen óvatosan kell eljárni az akár mana
terápiában, akár kombinációban súlyos thrombocy
topeniát okozó kemoterapeutikumok esetén. 

A csont~úrúség ellenőrzése válhat szükségessé 
azokon a betegeken, akik osteoporosisban is szen
vednek és a Neupogent h'osszabb ideig kapják. 

Nem vizsgálták a Neupogen hatását jelentősen 
csökkent myeloid progenitor sejtszám esetén. A 
Neupogen kiváltotta neutrophilszám emelkedés el
sősorban a neutrophil prekurzor sejtekre gyakorolt 
hatással függ össze. Ezért csökkent prekurzor sejt
szám esetén (például kiterjedtsugár-vagy kemote
rápiában) a neutrophilszám emelkedés mérsékel
tebb lehet. 

Túladagolás következményei nem ismeretesek. 
A Neupogen terápia megszakítása általában a ke
ringó neutrofilek számának 1-2 napon belüli, kb. 
50%-os csökkenéséhez ve:Zet. Ezután a normál ér
ték 1-7 napon belül tér vissza. 

Eltartás: Hűtőszekrényben 2-8 °C között. Fa
gyasztani nem szabad l Ha a csomagolás jobb olda
lán található fagyás jelző indikátor vörös színű, a do
bozban levő ampullákat nem szabad felhasználni. 
Ha a tárolási hőmérséklet egy alkalommal- 7 nap
nál nem hosszabb időre és 37 °C-nál nem maga
sabb hőmérsékletre - felmelegszik, a Neupogen 
még megtartja stabilitását. 

A Neupogen ampullákat csak egyszeri adago
lásra szabad felhasználni. 

A Neupogen higított oldatát a felhasználást 
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megelőző 24 órán belül kell elkészíteni és hűtőszek
rényben, 2-8°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. 
e Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1763 (30 millió NE) 

K- 1762 (48 mi!lió NE) 

NE.OROTÖP 2öOmgtáblelta(~~x) 
NEUROTOP 300 mg retarcUablétt~ . 

(~Ol() < ·. ·.· . 
NEURÖT0P600•mgretatpliibleft~ 

(50Ji:) 
c3§F\oT 

A karbamazepin központi támadáspontú, főként 
anticonvulzív, amellett anticholinerg, nyugtató és 
antidepresszív, valamint antidiuretikus hatású szer. 

Kedvező hatása különböző epilepsiás betegsé
gek esetén kísérő psychés változásokban is kifeje
zésre jut. 

A karbamazepint a trigeminusneuralgia gyógy
szereként ajánlják. Alkoholelvonás idején meggyor
sítja az elvonási tünetek csökkenését. 

Plazmafelezési ideje egyszeri alkalmazásnál vi
szonylag hosszú {25-65 óra). Többszöri alkalmazás 
esetén anyagcseréjének önindukciója révén jóval 
rövidebbé válik (12-17 óra). A retard forma a csu
pán napi kétszeri bevétel által egyenletesebb szé
rumszintet biztosít. 

A karbamazepin a májban metabolizálódik és 
főként avesén keresztül választódik ki. Átjut a pla
centán. 
• Hatóanyag 

200 mg carbamazepinum tablettánként; 300 
mg, illetve 600 mg carbamazepinum retard tablet
tánként 
• Javallat 

Grand mal, fokális rohamok, temporalis roha
mok, vegyes rohamformák, főleg psychés változá
sokkal együtt járó rohamok, mániás-depresszív el
mezavarok profilaxisa, trigeminus neuralgia, neu
ropathia diabetica, diabetes insipidus centralis, 
alkoholelvonási syndroma. 
• Ellenjavallat 

Karbamazepinnel vagy rokon vegyületekkel (tri
ciklikus antidepresszánsokkal) szembeni túlérzé
kenység, atrioventricularis black, súlyos májelégte
lenség, csontvelő károsodás. Elővigyázatosság és 
folyamatos ellenőrzés szükséges cardiovasculáris 
megbetegedések, máj- és/vagy vesemúködési za
varok, valamint glaucoma esetén. 

Terhesség alatt (különösen az elsö három hó
napban) nem adható. Amennyiben az anticonvulsív 
terápia elmulasztása egy még nagyobb veszélyez
tetettséget jelent mind az anya, mind a magzat 



egészségére, úgy a nagyobb biztonság és a legala
c_sonyabb hatásos adag beállítása érdekében aján
latos a plazmaszint gyakori ellenőrzése. (Terápiás 
sáv: 3-12 mg/1 == 13-50 )lmol/1). 

Az anyatejben levő karbamazepin a központi 
idegrendszerre tompítóan hat, tehát újszülötteken 
szopási nehézséget okozhat. Újszülöttektől a szep
tatás fokozatos leállításával kell a karbamazepint 
lassan elvonni. 
e Adagolás 

Anticonvufsív kezelés 
Fokozatos adagolás ajánlott az előzőleg alkal

mazott anticonvulsív gyógyszerek egyidejű lépésről 
lépésre történő leépítéséveL 

Felnőttek szokásos kezdő adagja napi 200-400 
mg. Ezt lassan, fokozatosan kell emelni az egyéni
leg megállapítandó optimális adag ig, általában napi 
600--i200 mg-ig. 

Gyermekek szokásos kezd ó adagja napi 10-
20 mg/ttkg; majd fokozatosan emelve általában 20-
30 mg/ttkg-ig, több részletben adva be. A gyerme
kek szokásos további adagja általában: 

1 éves korig napi 100-200 mg, 
2-5 éves korig napi 200-400 mg, 
6-10 éves korig napi 300-600 mg. 
Mániás-depresszív elmezavarok prophylaxisa. 

Általában napi 400-600 mg (2-3 részletben). 
Trigeminusneuralgia. A kezdeti adag 30G-400 mg, 

ez lassan emelve a fájdalommentesség bekövet
keztéig. Ezt követően a legkisebb hatásos adagra 
fokozatosan kell visszatérni. 

Neuropathia diabetica, diabetes insipidus cent
ra/is. Szokásos napi adagja 600 mg (két részletben, 
reggel és este). Idősebb vagy alultáplált betegek 
kezdő napi adagja 200 mg. 

Alkoholelvonás akut tünetei. Általában napi 
600 mg, súlyos esetekben a kezelés kezdetén napi 
1200 mg. 

Súlyos veseelégtelenség esetén (a glomerularis 
filtrációs ráta 10 ml/perc alatt), továbbá dialysisen 
levő betegnek aszokásos adag 75%-a adható. 

A szükséges adagok összeállítása a megfelelő 
hatóanyagtartalmú tabletták felezésével is történhet. 

1 éves kor alatti gyermeknek a 300mg-os retard 
tabi. nem alkalmazható. 

6 éves kor alatti gyermeknek a 600 mg-os retard 
tabi. nem alkalmazható. 
e Mellékhatás 

A kezelés elején étvágytalanság, szájszárazság, 
hányinger, diarrhoea és obstipatio léphet feL 

Fejfájás, szédülés, aluszékonyság, fáradtság, 
ataxia, akkomodációs zavarok, nystagmus, ·diplo
pia, paraesthesiák és beszédzavarok előfordulhat
nak. Idősebb betegeknél esetleg_ zavartság, agitá
ció és ritkán vizuális hallucinációk felléphetnek. 
Ezek a mellékhatások általában -8---14 napon belül 
vagy maguktól, vagy a dózis átmeneti csökkentésé
től elmúlnak. 
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Előfordulhatnak még a következő mellékha
tások: 

Allergiás bórreakció, láz, ritkán purpura, exfoli
atív dermatitis, erythema exsudativum multiforme 
{Stevens-Johnson syndroma); Lyell-syndroma, haj
hullás, alsó végtag gyengeség. 

Leukopenia, trombocylopenia, agranulocytosis, 
aplastikus anaemia, ritkán leukocytosis, throm
boembolia, akut időszakos porphyria, eosinophilia, 
aseptikus meningitis. 

Cholestatikus- vagy hepatocellularis icterus, va
lamint vesefunkciós zavarok {haematuria, protein
uria, a veseműködés elégtelenségci), nyirokcsomó
duzzanatok, valamint hyponatraemia {ritkán hányás
sal, fejfájássa!, zavartsággal). 

T 3 és T 4 csökkenése, hypocalcaemia, a 25-
hidroxikolekalciferol csökkenése. 

Ingerületvezetési zavarok {teljes AV-black), 
bradycardia. Tüdö hypersensitivitása {esetleg inter
stilialis tüdőgyulladás). 

Lupus erythematosus-hoz hasonló syndroma. 
Magas adag esetén tremor {esetleg asterixis), 
hypertonia, vagy hypotonia, arrhythmiák. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
Orális anticoagulansokkal {kumarinszármazé

kokkal), kinidinnel, kontraceptívumokkal, antibioti
kumokkal (pf. doxycyclin), mivel a karbamazepin 
okozta májenzimindukció azok hatását csökkentheti. 

Erythromycinnel, triacetyloleandomycinnel, iso
niaciddal, verapami!lal, diltiazemmel, dextro
propoxyphennel és viloxacinnal, mivel a karba
mazepin anyagcseréjét gátolják, a plazmakoncent
rációt növelik. 

Fenítoinnal, primidonnal, valproinsawal, cime
tidinnel, mivel a karbamazepin plazmakoncentráció
ja megemelkedik. 

Litiummal (reverzibilis neurotoxikus reakciók). 
MAO-gátló anyagokkal történt kezelés Után a 

karbamazepin csak két hét mulva adható. 
• Figyelmeztetés 

A karbamazepin kezelés megkezdése előtt el
lenőrizni kell a vérképet és a májműködés!. A vér
képellenőrzést az első hónap folyamán hetente, ké
sőbb havonta meg kell ismételni. A májfunkeiét nor
mális leletek esetén 3-4 havonta, kóros értékek ese
lén gyakrabban kell ellenőrizni. 

Ismételt ellenőrzés és egyedi adagolás szüksé
ges cardiovascularis megbetegedésekben, a vese
múködés zavaraiban, májkárosodásban és glauco
ma esetén is. 

Zavart haematopoesis jeleinél, valamint pro
grediáló és klinikai symptomákka! kísért leukopenia 
esetén, allergiás bórreakciók fel!épésekor, valamint 
a májműködés egyértelmű romlásakor a karba
mazepin-kezelést abba kell hagyni. 

A karbamazepin-kezelés hirtelen megszakítása 
vagy egy másik anticonvulsív gyógyszerrevaló átál-

lítás eselén barbiturát vagy diazepam védelem 
ajánlott. 

Mivel a karbamazepin csökkentheti a contra
ceptívumok hatását, alternatív védekezés ajánlott. 

Akút -tú!adagolása hányáshoz, öntudatzavarok
hoz, tremorhoz, izgatottsághoz, görcsös ál!apotok
hoz, akár comá~oz, iégzésdepresszióhoz, vérnyo
másváltozáshoz, vezetési zavarokhoz, valamint ali
guriához vezethet A terápia tüneti. 

Alkalmazásának és psychomotoros teljesítményt 
befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los. 

A kezelés folyamán szeszes italt fogyasztani ti
los. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, 25°C alatt, fény
től védve. 
o Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: K -1863 (200 mg tabletta); 
K -1479 (300 mg relard tabletta); K -1480 {600 mg 
retard tabletta) 

NEVIGRAMON kaps~Uia(56x) 

CHINOJW-

Kinolon származék, a DNS szintézis gátlása ré
vén ható bactericid hatású chemotherapeuticum. 
Minimális gátló kancentráció 5-75 J.lg/ml, sok mikro
organizmus ellen már 10 J.!Q/ml-nél kisebb koncent
rációban is hatékony. 

Felszívódása a gp.strointestinalis tractusból 
gyors: 1 g orális adag után 2 órával a plazmakon
centréció 20-50 J.lg/ml 90%-ban kötódik a pfazmafe
hérjékhez. 1 g orális adag után a szabad nalidixsav 
és aktív metabolitjainak koncentrációja a vizeletben 
25-50 )lg/ml. A kapott adag 80%-a 8 órán belül a vi
zelette! ürül, 4%-a távozik a széklettel. 
e Hatóanyag 

500 mg acidum nalidixicum kapszulánként. 
e Javallat 

Gram-negatív kórokozók (Proteusok, E. coli, 
Aerobacter, Klebsiella, a Pseudomonas törzsek egy 
része) által okozott húgy(lti fertözések. Alkalmazha
tó a bacteria!ís dysenteria kezelésében is. 
e Ellenjavallat 

Máj-és veseelégtelenség, epilepsia, súlyos ce
rebralis arteriosclerosis: Nalidixsav túlérzékenység. 
A terhesség elsö harmada, gyermekeknek kétéves 
kor alatt. 
e Adagolás 

Felnőttek átlagos napi adagja 4 g {4-szer 2 kap
szula) legalább 7 napon át. Indokolt esetben- csök
kentett (4x1 kapszula) dózissal -hosszabb időn át 
adagolható. 

Gyermekeknek szokásos adagja kétéves kortól 
60 mg/ttkg/nap, 3-4 részre elosztva. 

901 

e Mellékhatás 
Gastrointestinalis tünetek: hasi fájdalmak, hány

inger, hányás, hasmenés, gyomor-bélvérzés, 
cholestasis. 

Allergiás reakciók: pruritus, urticaria, angioneu
rotikus oedema, eosinophilia. 

Központi idegrendszeri tünetek: aluszékonyság, 
gyengeség, szédülés, fejfájás, látá~za~a_r_qk, myal
gia. Prediszponáló betegségek (ePilePSia, parkin
sonismus, arteriosclerosis) fennállása esetén toxi
kus psychosis {convu!sio, intracranalis nyomásfoko
zódás). 

Vérképzószervi károsodás: thrombocytopenia, 
leukocytopenia, haemolytikus anaemia. Photosen
sibilitás. Arthralgia. A mellékhatások többnyire át
menetiek, kezelés megszakítása csak ritkán válik 
szükségessé. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- nitrofurantoinnal (antagonista hatás) 
- oxo!insavval {keresztresistentia előfordulásá-

nak lehetősége) 
- kumarinnal (kumarin hatásának fokozása) 
Ovatosan adható: 
- orális anticoagulansokkal (vérzésveszély). 

Megzavarja a Fehling próbát {álpozitívitás lehetősé
ge). 

Befolyásolja a vizelet 17-ketigen, -keto, szteroid 
meghatározását 

Az inzulin igényt fokozza. 
e Figyelmeztetés 

Terhességben, szoptatás alatt, pubertás előtt 
csak fokozott óvatossággaL alapos indok alapján 
adható. Súlyos arteriosclerosisban, parkinsoniz
musban, légzési elégtelenség esetén csak fokozott 
óvatossággal adható. Nalidixsavval szemben kön
nyen alakul ki rezisztencia, ezért a kezelés során és 
után a vizelet bakteriológiai ellenőrzése szükséges. 
2 hétnél hosszabb kezelés esetén vérkép-, máj- és 
vesefunkció-kontroll indokolt. A kezelés alatt az erös 
napfényt kerülni kell. 

Eltartás: fénytől védve, légmentesen lezárva. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3359 

O Hatóanyag 
7,5 mg capsaicinum, 1 g aethylium nicotinicum, 

4,5 g aethylenglycolum monosalicylicum (50 g) víz
zellemosható kenőcsben. 
o Javallat 

Arthrosis {osteoarthrosis), myalgia, spondy-



larthrosishoz csatlakozó neuralgiák, krónikus poly
arthritis {rheumatoid arthritis), egyéb arthritis, ten
dovaginitis megnyugodott szakaszában. Sportolők
nak bemelegítéskor. 
e Ellenjavallat 

Minden gyulladás aktív szakasza. 
• Adagolás 

A kezelni kívánt testfelület langyos szappanos 
vizes lemosása és szárazra törlés után a ke
nőccsel vékonyan bekenni, izületi megbetegedé
sekben 3 napon át egyszer, majd azt követően na
ponta kétszer (reggel és este). Bemelegítés céljából 
a kenőcsből 4-5 cm csíkot a sportoló gyúrásakor a 
bőrbe dörzsölni. 
• Mellékhatás 

Esetleges bórtúlérzékenység, amely antihiszta
minokkal kedvezően befolyásolható. 
e Figyelmeztetés 

Az egész bőrfelület egyszerre történő kezelése 
tilos! A kenőesőt csak ép és tiszta bőrfelületen sza
bad használni. A kenőcs szembe vagy nyálkahár
tyára ne kerüljön, ezért bekenésután a kezet meleg 
vízzel. szappannal gondosan meg kell tisztítani. Be
dörzsölés után a bór ki pirulása, átmelegedése s ez
zel egyidejűleg csípő, égető érzés jelentkezik, 
amely kb. 1 óra elteltével fokozatosan megszűnik. 
Friss sérülésre alkalmazni nem szabad. 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3533 

NICORETTE·2mgi iag!'l!Jllllli (7x15) 
PHÁRMACIA 

Dohányzásról való leszokást elősegítő készít
mény. A rágógumiból a nikotin lassan szabadul fel 
és vérszíntje kb. 30 perc rágás után eléíi a maximu
ma!, amely egy közepes erősségű cigaretta elszívá
sa utáni vér-nikotinszintnek felel meg. A dohányzás 
abbahagyásakor jelentkező hiánytüneteket enyhít
heti. 
O Hatóanyag 

2 mg nicoticum {nikotin-gyanta komplex formá
jában) rágóguminként 
• Javallat 

A dohányzásról leszokni kívánók ,.hiányérze
tének" csökkentése. 
G Ellenjavallat 

Cardiovascularis betegségek. Gastritis, gyomor
nyombélfekély. 

Terhesség, szoptatás. Gyermekkor. 
e Adagolás 

Individuális. Az adag általában -napi 8-12 rágó
gumi lassan elrágva. 1-1 adag -akkor ismételendő, 
ha a leszokni kívánó ú jabb cigarettára kíván rágyúj-
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taní. A kezelés néhány hét alatt általában eredményt 
hozhat de szükség lehet 3 hónapos kezelésre is. 
3 hónapon túl a kezelés nem folytatható. 

A kezelés az adagok fokozatos csökkentésével 
fejezhető be. 
e Mellékhatás 

Szájüreg és nyelőcső-iri"itáció, esetleg fekély. 
Allkapocsra lokalizált és epigastrialis fájdalom, ez 
utóbbi antacidum egyidejű alkalmazásával kivédhe
tő. Allergiás bőrreakciók. 
e Figyelmeztetés 

A Nicorette rágógumit lenyelni tilos! 
Csak erős elhatározással leszoki-li vágyóknak 

célszerű alkalmazni az alábbi javasolt rágástechni
ka szerint. 

A gyors rágás ingerelheti a torkot, csuklást és 
émelygést okozhat 

A fogpótláshoz hozzáragadhat és azt károsíthatja. 
Javaslat a rágástechnikára: 
1., A szájba vett rágógumit lassan, 1-1 rágás kö

zött néhány másodperc szünetet tartva kell elkezde
ni rágni. 

2., 8-10 rágás után 1-2 percre a rágógumit a 
nyelv alatt, vagy szájban kell.tartani. 

3., 8-10 ismételt rágás után újabb 1-2 perc szü
netet kell tartani. 

4., Az előbbiekben leírtak szeríni 30 percig kell a 
rágást folytatni. -

A Nicorette kizárólag a dohányzás abbahagyá
sára javasolt, azaz a dohányzás teljes elhagyása le
gyen a cél. Lényeges a páciens erős elhatározása a 
dohányzás abbahagyására. Egyéb módszerek 
egyidejű alkalmazása megkönnyíti a cigaretta elha
gyását. Mivel megvan annak a veszélye, hogy a le
szokni akaró tartósan rászokik a Nicorette-re, alkal
mazása csak rendszeres orvosi ellenőrzés mellett 
javasolt. 

A gyógyszer gyermekek elől gondosan elzárva 
tartandó! 

Eltartás: szobahőmérsékleten. 
• Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K - 1337 

•NICOTIIIIELL.TIS10............ ......... ....... <.<< 
• transzderriiálistapasz<(tx; zfxj 

. NíCÖTINEL.LTIS 2o . · ·<,i .. 
...... t(áilszd~.rm!\lil!i1ápasz (7>C;.21x)' · 
NIGOTINEí...L:fi"s:aó . ···· · · · ·· 

· tran .. ~:zif.irriíáiis!a~ász (7x; :2.1~1 
l ...... , ... . .••: ..... · .... ; ............... ··. 

C:_!_~-~-: '<;><>;.,<,:o_':·:>-·-_':: <--oo--'- --:ATC,_k{)d: -~Q_7,~-_A01 

Transdermalis terápiás tapaszrendszer a do
hányzásról határozott szándékkal történő leszokás
hoz. 0,7 mg!cm2!24 óra nikotin egyenletes felszívó-

dása az ép bőrbe, jelentős gyógyszeres segítséget 
nyújt a dohányzás abbahagyásához. 

A nikotin fő farmakológiai hatása a sympathikus 
és parasympathikus idegrendszer stimulálása, 
amely egyfelől cardiovascularis hatásokat, .így vér
nyomás- és.szívfrekvencianövekedést vált ki, más
felől pedig a központi idegrendszer izgalmával, a 
vázizomzat elfazulásával, valamint a gastrointesti
nalis motilítas és secretio fokozódásával járó koli
nerg hatást eredményez. 

A kezelés kezdetén tennálló klinikai állapottól 
fúggően a beteg a dohányzással érvényesülő niko
tinhatást izgató vagy ellazító hatásként éli meg, amit 
módosíthatnak a dohányzási szokások. 

A transdermalis terápiás rendszerben a nikotin 
szabad bázisként kerül alkalmazásra, mivel a só
szerű komponensek nehezen szívódnak fel az ép 
bőrön át. 

A Nicetinell TTS egyszeri alkalmazása a dózissal 
egyenesen arányos nikotin-plazmakoncentrációkat 
eredményez {a TTS rendszer nagyságától függően), 
mind a maximális kancentráció {C max), mind pedig a 
koncentrációs görbe alatti terűlet nagyságának 
{AUC) vonatkozásában. A maximális plazmaszintek 
7-9 órán belűl alakulnak ki, ezt követően a plazma 
nikotin-koncentrációja lassan csökkenni kezd, bár 
az adagolástól függóen még további 24 órán át 
meglehetösen magas maradhat. 

A Nicetinell TTS 20 ismételt alkalmazása során 
a plazma átlagos nikotin koncentrációja a felrakást 
követő 24 óra utáni 7 ng/ml minimum-szint és az 
5-8 óra utáni 11 ng/ml maximum-szint között inga
dozik. 

Ezek a nikotin koncéntrációk körülbelül azoknak 
az átmeneti értékeknek felelnek meg, amelyek órás 
időközönként folytatott ciagarettázás során alakul
nak ki. A 24 órás periódus során állandó sebesség
gel felszabaduló nikotin kora reggel olyan plazma
szintet biztosít ami elegendő az első cigaretta irán
ti heves vágy megfékezéséhez. 

A nikotin főként a májban metabolizálódik {fő 

metabolitok a kotinin és a nikotin-1 '-N-oxid), és csu
pán kis mennyiségben ürül ki változatlanul avesén 
át. 

A metabolitok nem rendelkeznek farmakológiai 
aktivitássaL A nikotin kiürblési félideje kb. 2 óra. 
e Hatóanyag 

Nicotinell TTS 10: 17,5 mg nicolinum 10 cm2-es 
érintkezőfelülettel; 

Nicetinell TTS 20: 35 mg nicolinum 20 cm2-es 
érintkezófelülettel; 

Nicotinell TTS 30: 52,5 mg nicolinum 30 cm2-es 
érintkezőfelűlettel. 

a Javallat 
A dohányzásról határozott szándékkal történő le

szokás elősegítése; a szenvedélyszerú hozzászokás 
mérséklése, valamint a különböző elvonási tünetek 
enyhítése nikotin-dependens dohányosokban. 
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A kezelés időtartama nem haladhatja meg a há
rom hónapot. Placebóval összehasonlítva, a 
Nicotinell TTS rövid távon hatékonynak bizonyult. A 
dohányzás abbahagyására irányuló kezelés 
hosszútávú sikerét nem a Nicotinell TIS határozza 
meg, hanem a beteg akaratereje, illetve az esetle
gesen alkalmazott psychologiai támogatás. 
e Ellenjavallat . . ,,_:· .. 

A bőr túlérzékenysége nikotinnal vagy a készít
mény anyagaival szemben. Szisztémás bőrbeteg
ség; instabil angina pectoris; szívinfarctust közvetlen 
követő állapot; klinikailag releváns szív·ritmuszavar. 

Terhesség és szapiatás időszaka. 
e Adagolás 

Naponta egy Nicotinel! TTS-t kell alkalmazni, és 
a tapaszrendszert 24 órán át kell az ép bórfelületen 
hagyni. 

Mivel a Nicetinell TTS-ból négyzetcentiméteren
ként felszabaduló nikotinmennyiség állandó, a bevitt 
dózist kizárólag az alkalmazott felületnek a nagysá
ga határozza meg. A helyi bórirritáció elkerülésére 
az alkalmazás helyét minden nap változtaini kell. 

A Nicotinell TTS három adag-fokozatban kerül 
forgalomba. A Nicotine/l TTS 30 általában olyan sze
mélyek számára ajánlott, akik napi 20 cigarettánál 
többet szívnak. 

A Nicotine/l TTS 20 elegendő azok számára, akik 
maximum napi 20 cigarettát szívnak el. 

A Nicotinefl TTS 10 rendszer a terápia vége felé 
ajánlott a nikotinszükséglet enyhitésére. A kezelést 
a nagyobb rendszerek egyikével kell megkezdeni 
{Nicotinell 30 vagy 20), és két lépésben kell csök
kenteni. 

Erős dohányosok esetében: először Nicetinell 
TTS 30-at kel! alkalmazni, majd ezt követi a 
Nicotinell TTS 20, s végül a Nicetinell TIS 1 O. Az 
egyes rendszerek alkalmazási ideje 4-4 hét. 

Mérsékelt dohányosok esetében: Nicetinell TIS 
20 nyolc héten át, majd Nicetinell TTS 1 O további 
négy héten át. 

A védőfólia eltávolítása után a nikotincsíkot ép, 
száraz és tiszta {testápolótól, alkoholtól vagy ke
nócsmaradványoktól mentes) bórfelületre kell he
lyezni. lehetőleg a törzsre vagy felkarra, illetve a csí
pőre. Minden nap más alkalmazási helyet célszerű 
választani. 

A Nicetinell TTS dohányzásről való leszoktatási 
programok, ön-motivációs technikák, viselkedéste
rápia vagy psychoterápia kiegészítéseként is alkal
mázható. 

Ha a betegnek nem sikerült a Nicetinell TTS se
gitségével abbahagynia a dohányzást a kezelési 
időszak végéig, a kezelést fel kell függeszteni. Az 
elvonó kezelést egy későbbi időpontban újra meg 
lehet kísérelni. 
e Mellékhatás 

Elvben ugyanazokat a nikotin-okozta mel
lékhatásokat váltja ki, mint a dohányzás. A dohány-



zás azonban további kockázattal is jár, mégpedig a 
szénmonoxid, az irritáló gázok és a kátrány hatásai 
miatt. Mivel a Nicotineil TIS útján bevitt nikotin plaz
makoncenlrációja alacsonyabb, mint a dohány által 
kiváltott érték, a kezelés során a nikotin okozta mal
lékhatások várhatóan kevéssé lesznek kifejezettek. 
Ha azonban a beteg a Nicotine/l TTS me/fett is foly
tatja a dohányzást, akkor a nikotin okozta alábbi 
me/lékhatások is kifejezettebbek. 

Központi idegrendszer: fejfájás, szédülés és 
hányinger. 

Cardiovascularis rendszer: enyhe tachycardia 
és a vérnyomás enyhe átmeneti emelkedése. 

Bőrgyógyászati: enyhe bórpír és viszketés a be
tegek maximum 25%-ában. Súlyos erythema előfor
dulása, ami a Nícotinnell ns eltávolításával vissza
fordítható, a kezelés 3. hetétól válik gyakoribbá (az 
esetek maximum 8%-ában). A Nicotinell TIS-t 
egész napon át a bórfelületen kell hagyni, ami 
okkluzív hatást vált ki, ez dermatitis formájában 
megjelenő bőrirritációt eredményez. A normál tapa
szokhoz hasonlóan, előfordulnak reakciók a ragasz
tóanyaggal szembeni intolerancia következtében is. 
A bórpír általában a készítmény eltávolítását követő 
néhány órán belül eltűnik. A helyi irritáció elkerülése 
érdekében a tapaszt minden nap más helyen kell al
kalmazni. 

Azoknál a betegeknél, akiknek kórelőzményé
ben ragasztótapasszal szembeni allergia szerepel, 
gondosan ellenőrizni kell, hogy nem jelenik-e meg 
bórreakció a kezelés első néhány napjában. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

A dohányosokon kialakuló enzimindukció nem a 
nikotinhatásnak, hanem a dohányfüst kátránytartal
mának tulajdonítható. 

Ez azt jelenti,hogy a dohányzás abbahagyása
kor változás (normalizálódás) megy végbe az 
anyagcserében és az egyidejűleg adott gyógysze
rek farmakológiai hatásalban még akkor is, ha a ni
kotin! Nicotinell TTS-sel helyettesftjük. A dohányzás 
csökkentheti bizonyos gyógyszerek, így például a 
fenacetin, a koffein, a teofillln, az imipramin és a 
pentazocin szérumkoncentrációját. A dohányzás 
megnövelheti a propoxifen szérum koncentráciOját 
is, mégpedig a first-pass metabolizáció csökkenté
se révén. 

A dohányzás abbahagyása, még a Nicetinell 
TIS-sel történő (részleges) nikotinpótlás mel!ett is, 
megszüntetheti a fenti jelenségeket. Ezért a do
hányzás abbahagyását célzó kúrában, és a fenti 
gyógyszerekkel történő együttes kezelésben része
sülő betegek esetében a kisérő gyógyszerelések
nek az adagjait módosítani kell. A nikotinnak a sym
pathikus és a parasympathikus idegrendszerre gya
korolt hatása következtében a béta-blóckolók hatá
sa több mechanizmus révén is módosulhat. 
e Figyelmeztetés 

A nikotin farmakológiai hatásainak ismeretében 

904 

gondosan mérlegelendó a kockázat és előny, a kö
vetkező betegségekben szenvedő személyek ese
tében: 

- stabil angina pectoris, 
- elzárádásos periferiás verőeres megbetege-

dések, 
- súlyos magasvérnyomás, 
- gyomorhurut és frissen kialakult gyomor-bél fe-

kélyek. 
Ezeknek a betegeknek általában nem javallt a 

Nicotimsil TIS alkalmazása, kivéve, ha gyógyszeres 
segítség nélkül képtelenek a dohányzás abbaha
gyására. Ilyen esetekben a dohányzás folytatásá
nak kockázatát mérlegelni kell a nikotin-szubsztitú
ció kockázataival szemben. 

Túladagolás 
Akut hatások 
Felnőttek esetében az orálisan bevitt nikotin akut 

halálos dózisa 40-60 mg. Ez 4-6 cigarettában ill. 1 
szivarban lévő nikotinmennyiségnek felel meg. 

Gyermekek esetében dohánytermékek orális 
bevitele után a következő tüneteket figyelték meg: 
hányás, agitatio, hányinger, hasmenés, sápadtság·, 
gyengeség, reakcióhiány és 'v'égtagremegés. 

Súlyos nikotinmérgezés által okozott tünetek fel
nőtteken: zavartság, izomgyengeség, keringési 
shock, és hypothermia. A halálos adagok rövid idő 
alatt görcsöket okoznak, s a halál szívelégtelenség 
vagy (gyakrabban) környéki vagy centrális légzés
bénulás miatt áll be. 

Krónikus hatások: A tachyphy!axia kialakulása a 
krónikus dohányzás jele, ami azt jelenti, hogy a kró
nikus dohányosok erősen toxikus, nagy dózisú niko
tinmennyiséget képesek tolerálni. A krónikus túlada
golás az akut nikotinmérgezéshez hasonló tünete
ket okozhat. 

Túladagolás kezelése: a Nicotinell TIS-t azonnal 
el kell távolítani. A tünetek a nikotin plazmakoncent
rációja csökkenésének megfelelóen egy, vagy né
hány órán belül szűnnek meg. Súlyos mérgezés 
esetén a beteg testét normál hőmérsékletűre kell fel
melegíteni, légzéselégtelenség esetén mesterséges 
légzést kell alkalmazni, és hirtelen vérnyomásesés 
vagy cardiovascularis shock eselén az ilyenkor szo
kásos kezelést kell biztositani. 

Gyermekekre vonatkozó figyelmeztetés 
A nikotin rendkivül toxikus anyag. Azok az ada

gok, amelyeket a felnőttek a kezelés során eltúrnek, 
súlyos mérgezési tüneteket okozhatnak kisgyerme
keknek. Más szóval: a Nicetinell TIS feltapasztása 
gyermekek számára végzetes lehet, ha nem veszik 
időben észre. Ezért a Nicetinell TIS-t a gyermekek
tól legszigorúbban elzárva kell tartani. 

A gyermekek védelme érdekében a Nicotinell 
TTS olyan átlátszó tasakban kerül forgalomba, ame
lyet a gyermekek nem képesek kinyitni. Ezt az átlát
szó tasakat közvetlenGI használat előtt kell ollóval 
felvágni, és eközben Ugyeini kell arra,hogy a belső 

tasak ne sérüljön meg. A tapasz még í,; i használása 
után is tartalmaz nikotin!, ezért úgy Y.s!i eldobni 
(megsemmisíteni), hogy a használata után se ke:C:
hessen gyermekek kezébe. 

Eltartás: 25 °C alatt. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi ~zám: K- 1993 (TIS í O tapasz); l< 
~ 1994 (TIS 20 tapasz); K- 1995 (TIS 30 tapasz) 

NIFEDIPIN PHARMAVIT 10 níg 
kapszula (50x) 

PHARMAVIT ATC kód::CoBCAOS 

A nifedipin dihidropiridin származék, mely a kál
cium-antagonisták csoportjába tartozik. Hatása a 
szívizo"msejtekbe és az erek simaizomzatába törté
nőkálcium-ion beáramlás gátlásán alapul, a szérum 
kalcium koncentrációt nem befolyásolja. 

Antianginás hatását a koszorúerek spasmely
sisével és dilatációjával, valamint a szívizom oxigén 
igényének csökkentésével éri el, míg vérnyomás
csökkentő hatása a perifériás rezisztenciát okozó 
erek dilatációján alapul. Szájon át tórténő adása so
rán a gyomor- bélrendszerból szinte teljes mérték
ben felszívódik és kifejezett "first-pass~ metaboliz
muson megy keresztül a májban. 

Hatása a kapszula szélrágása és szájban tartá
sa vagy lenyelése után mintegy 2-3 perccel, szélrá
gás nélküli lenyelés után mintegy 10-12 perccellép 
fel, a maximális vérszint,kb. 30 perc múlva mérhető, 
a hatás 4-6 órán keresztül tart. 

A nifedipin 80-90%-a fehérjéhez kötódik és a 
májban történő szinte teljes metabolizáció után túl
nyomó részben a veséken keresztül választódik ki. 

Plazmafelezési ideje kb.2 óra. 
• Hatóanyag 

10 mg nifedipinum kapszulánként. 
• Javallat 

Krónikus ischaemiás szívbetegségek, különö
sen az angina pectoris tartós kezelése és a roha
mok megelőzése. 

Essentialis és secundaer hypertonia. 
• Ellenjavallat 

A gyógyszerkészítménnyel szembeni ismert túl-
érzékenység esetén. 

Cardiogén, illetve keringési shock. 
Akut myocardiális infarctus. 
Kifejezett hypotonia (systolés vérnyomás 90 Hgmm) 

csetén csak óvatosan adható. 
Fentanyilal tervezett altatás ill. műtét előtt a 

nifedipin kezelést legalább 36 órával a beavatko
zást megelőzően abba kell hagyni a súlyos 
hypotensio veszélye miatt. 

Sick sinus syndroma. 
Terhesség. 
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G Adagolás 
A betegség súlyosságától függóen egyéni ada

golás! igényel. Általában napi 3-szor 1 kapszula 
ajánlott. Szükség esetén a napi adag 3-szar 2 kap
szulára emelhető. Akut esetekben (koszoruérspas
mus, Prinzmetal angina, nyugalmi angina, akut an
gina pectorisos roham vagy hypertoniás sürgősségi 
állapot) 1 vagy 2 kapszvia szélrágandó" é~ a száj-
ban tartandó vagy lenyelendő. - -·· 

Az egyes 20 mg-os dózisok (2 kapszula) bevé
tele között legalább 2 órának kell eltelnie. Máj-és ve
sernűködési zavaroknál óvatos adagolás szüksé
ges. 

A kapszulát étkezéstól függetlenül, szélrágás 
nélkül, kevés folyadékkal kel! bevenni. Amennyiben 
gyors hatás szükséges, a kapszulát szét kell rágni 
és a szájban tartani vagy lenyelni. 
e Mellékhatás 

Gyakran, különösen a kezelés kezdetén, de álta
lában csak átmenetileg fejfájás!, arcpírt és meleg
ségérzést okozhat. Különösen nagyobb adagoknál 
émelygés, szédülés, boka (igen ritkán arc) oedema 
léphet fel. 

Jelentkezhet átmeneti hypotonia, mely általá
ban enyhe vagy mérsékelt súlyosságú, emiatt csak 
ritkán szükséges a kezelést megszakítan i. Ritkán a 
bevételt követően mintegy 15-30 perccel angina 
pectoris-szerű mellkasi fájdalom, illetve palpitatio 
léphet fel a hypotensio miatt. Angina pectoris
szerű fájdalom jelentkezése, illetve annak ismétlő
dése esetén a kezelés megszakítandó. Az említet
teken kívül ritkán a következő mellékhatásokat 
okozhatja: 

- bőrreakciót (dermatitis, pruritus, kiütés), vala
mint fényérzékenységet 

-lázat, 
- az alkalikus foszfatáz, az LDH,GOT. GPT, CK 

szérumértékeinek emelkedését, 
- eleve károsadott veseműködés eselén a BUN 

és a szérum kreatinin növekedését, 
- prostata hyperthrophiában szenvedó betegek

nél nycturiát, 
- agitáltságot, tremor!, depressiot, látás-, 

ízérzés- és szaglászavart, 
- bradyarrhythmiát, syncopét {a dózis csökken-

tésével megszúnik), 
- agranulocytosist 
- leukopeniát, thrombopeniát, anaemiát, 
- cholestasist, 
-- hosszantartó kezeléskor fogíny elváltozást, 

mely a kezelés megszakítását követően teljes mér
tékben visszafejlőd ik. 

Diabeteseseken átmeneti hyperglykaemiát is 
megfigyeltek, azonban a nifedipinnek nincs dia
betegén hatása. 

A felsorolt mellékhatások közül a gyakoriak, a 
nifedipin vasadilatater hatásának következtében 
lépnek fel, általában enyhék, dózisfüggöek, több-



nyire csak átmenetileg jelentkeznek és miattuk csak 
ritkán szükséges az alkalmazott dózis csökkentése 
vagy a kezelés megszakítása. 

Súlyosabb mellékhatások jelentkezése esetén a 
kezelés megszakítása indokolt lehet. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

- a nifedipin vérnyomáscsökkentő hatását más 
vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, diureticumok, 
tri- és tetraciklusos antidepressivumok, neurolep
ticumok és a eimelidin fokozhatják. 

- béta-blackalókkal történő együttadása óvatos
ságat igényel, mivel - noha együttadásuk az esetek 
túlnyomó többségében jól tolerált- ez a gyógyszer
kombináció kifejezettebb vérnyomáscsökkenést és 
az esetleg már meglévő szívmúködési zavarok 
rosszabbodását okozhatja. 

-egyidejű digoxin kezelésesetén megnöveked
het a digoxin plazmaszintje. 

-ACE inhibitorok kaptopril, enalapril, cilazapril a 
hatását jelentősen fokozzák. 

-tartós hatású nitrát készítményekkel együtt biz
tonsággal adható, bár a kombináció fokozott hatá
sossága még nem bizonyított. 

- kinidinnel történő együttadása fokozott óvatos
ságat igényel; az EKG-n a QT szakaszt kórosan 
megnyújthatja {malignus kamrai ritmuszavart provo
kálhat). 
• Figyelmeztetés 

Különösen hosszantartó kezelésesetén a követ-
kező laborvizsgálatok ellenőrzése szükséges: 

-máj-és vesefunkció próbák, 
- szérum elektrolitok {elsősorban a káliumé) 
-vérkép- vércukor { cukorbetegeknél) 
-plazma digoxin szint { egyidejű digoxin keze-

léskor). 
Dializált betegeken, a dialysist követően {azaz a 

relatív hypovolaemias állapotban) fokozott a hatása, 
vagyis a szokásosnál erősebb vérnyomáscsökke
nés jöhet létre. 

Szoptatás alatti alkalmazásával kapcsolatban 
nincs kellő tapasztalat. 

Súlyos koronaria betegségben szükséges más 
antianginás szerek adása is. Alkalmazásának első 
szakaszában - egyénenként maghatározott ideig -
járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó mun
kát végezni nem szabad! Szedése alatt alkoholt fo
gyasztani tilos! 

Túladagoláskor kifejezett vasodilatatio miatt je
lentős, tartós vérnyomásesés léphet fel, melynek 
kezelése döntően tüneti. Adott esetben gyomormo
sás, 1-2 g Ca-gluconat adása perifériás vasocon
strictor {pl. noradrenalin, illetve dopamin) lehet 
szükséges. 

Eltartás: fénytól védve, 25 °C alatti ·hőmérsékle
ten, az eredeti külsó csomagolásban. 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3832 
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·NIFEDIPIN PH/).J'tM.l(IJrr2o tilg· 
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A nifedipin dihydropyridin származék, amely a 
kálcium-antagonisták csoportjába tartozik. Hatása a 
szívizomsejtekbe és az erek simaizomzatába törté
nő kálcium-ion beáramlás gátlásán alapul. 

Antianginás hatását a koszorúerek spasmely
sisével és dilatatiojával, valamint a szívizom oxigén 
igényének csökkentésével éri el, míg vérnyomás
csökkentő hatása a perifériás rezisztenciát okozó 
erek dilatatioján alapul. A szérum Ca koncentrációt 
nem befolyásolja. 

A nifedipin szájon át történő adása során agyo
mor- bélrendszerből szinte teljes mártékben felszí
vódik és kifejezett ..first-pass" metabolizmuson 
megy keresztül a májban. 

A hatás a bevételt követően mintegy 1 óra múl
va kezdődik és körülbelül12 órán keresztül tart 

A nifedipin 80--90%-a fehérjéhez kötódik és a 
májban történő szinte teljeS metabolizáció után túl
nyomó részben a veséken keresztül választódik ki. 
e Hatóanyag 

20 mg nifedipinum filmtablettánként. 
• Javallat 

- Krónikus stabil angina pectoris { effort angiha); 
- nyugalmi és vasospasticus angina pectoris 

{Prinzmetal angina); 
-primer {essentialis) és secundaer hypertonia. 

e Ellenjavallat 
- A· gyógyszerkészítménnyel szembeni ismert 

túlérzékenység esetén. 
- cardiogén, illetve keringési shock. 
-akut myocardiális infarctus. 
- kifejezett hypotonia {systolés vérnyomás 

< 90 Hgmm) esetében csak óvatosan adható. 
- nifedipin szedése a terhesség teljes időtarta

ma alatt kontraindikált. A szoptatás idején alkalma
zott nifedipinnel kapcsolatban nincs kellő tapaszta
lat, ezért óvatosságból ezen periódusban szedése 
nem tanácsos. 

- sick sinus syndroma 
e Adagelás 

Az adagolás a betegség súlyosságától függően 
egyedi legyen. Általában napi 2 x 1 filmtabletta aján
lott. Szükség esetén a napi adag 2 x 2 fílmtablettá
ra emelhető. 

40 mg egyszeri adag bevételét követően újabb 
dózis négy órán belül nem vehető be. A filmtablettát 
szélrágás nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni. 

Ha különösen gyors hatás szükséges {koszorús
érspasmus: Prinzmetal angina, nyugalmi angina, fe
nyegető vagy akut angina pectorisos roham vagy 
hypertoniás sürgősségi állapot) a filmtabletta helyett 
egyéb Nifedípin készítményt (nem retard hatásút) 

kell alkalmazni, vagy a különösen gyors hatás eléré
sére a nem relard készítmény szétrágható. 
e Mellékhatás 

Gyakran { megközelítően 5-10%-ban), különö
sen a kezelés kezdetén, de általában csak átmene
tileg fejfájás!, arcpírt és melegségérzést okozhat. 
Különösen nagyobb adagoknál émelygés, szédü
lés, álmosság. Alkalmanként a vasodilatatio követ
keztében boka {igen ritkán arc) oedema léphet fel. 

Megközelítőleg a betegek 5%-ánál jelentkezhet 
átmeneti hypotonia, mely általában enyhe vagy mér
sékelt súlyosságú, emiatt csak ritkán szükséges a 
kezelést meg szakítani. 

Nifedipin kezelés során ritkán {2%-ban, vagy rit
kábban) a bevételt követően mintegy 15-30 perccel 
angina pectoris-szerű mellkasi fájdalom, palpitatio, 
tachycardia léphet fel. Angina pectoris-szerű fájda
lom jelentkezése, illetve ismétlődése esetén a keze
lés megszakítandó. Az említetteken kívül ritkán {rit
kábban, mint az esetek 2%-a) a következő mel
lékhatásokat okozhatja: 

- bőrreakcciót { dermatitis, pruritus, kiütés), va
lamint fényérzékenységet, 

-lázat, 
-az alkalikus foszfatáz, az LDH, GOT, GPT, CK 

szérumértékeinek emelkedését, 
- agitáltságot, tremort, depressiot, látászavart 
Az esetek 0,5%-ában syncopét, mely a dózis 

csökkentésekor nem ismétlődik. 
Az esetek kevesebb mint 5%-ában: 
- leukopeniát, thrombopeniát, anaemiát, 
- cholestasist, 
- hosszantartó kezeléskor fogíny elváltozást, 

mely a kezelés megszalütását követően teljes mér
tékben visszafejlód ik. 

Diabeteseseken átmeneti hyperglykaemiát is 
megfigyeltek, azonban a nifedipinnek nincs dia
betagén hatása. 

A felsorolt mellékhatások közüla gyakoriak, me
lyek a betegek 5-10%-ánál jelentkezhetnek, a 
niledipio vasadilalator hatásának következtében 
lépnek fel, általában enyhék, többnyire csak átme
netileg jelentkeznek és miattuk csak ritkán szüksé
ges az alkalmazott dózis csökkentése vagy a keze
lés megszakítása. 

Súlyosabb mallékhatások jelentkezése eselén a 
kezelés megszakítása indokolt lehet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

- A nifedipin vérnyomáscsökkentő hatását más 
vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, diureticumok, 
psychopharmakonok, a eimelidin és kisebb mérték
ben a ranitidin- fokozhatják. 

- Béta-blockolókkal történő együttadása óvatos
ságat igényel, mivel- noha együttadásuk az esetek 
túlnyomó többségében jól tolerált - ez a gyógyszer
kombináció kifejezettebb vérnyomáscsökkenést és 
az esetleg már meglévő szívműködési zavarok 
rosszabbodását okozhatja. 

- Egyidejű digoxin kezelés esetén a digoxin 
plazmaszíntjének növekedése lehetséges. 

-ACE inhibitorok { pl.: captopril) a hatást jelen
tósen fokozzák. 

- Nifedipin terápia az anticoagulánsok hatását 
fokozhatja. 

-Tartós hatású nitrát készitményekkel együtt ad
ható, bár nem ismertek megbízható adatok a kombi
náció nagyobb hatásosságáról. 

- Kinidinne! történő együttes adagolása fokozott 
óvatosságat igényel; az EKG-n a QT szakaszt kóro
san megnyújthatja (malignus kamrai ritmuszavart 
provokálhat). 
• Figyelmeztetés 

Máj-és veseműködési zavaroknál óvatos adago
lás szükséges. 

Különösen hosszantartó kezelés eselén a követ-
kező laborvizsgálatok ellenőrzése szükséges: 

- máj-és vesefunkciós próbák 
- szérum elektrolitok { elsősorban a káliumé) 
-vérkép 
- vércukor ( cukorbetegeknél) 
- plazma digoxin szint { egyidejű digoxin keze-
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léskor). 
Dializált betegeken, valamint hypovolaemiás ál

lapotokban a szokásosnál erősebb vérnyomáscsök
kenés jöhet létre. 

Súlyosabb coronaria betegségben szükséges 
más antianginás szerek adása is. Alkalmazásának 
első szakaszában - egyénenként maghatározandó 
ideig - járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel já
ró munkát végezni tilos! A továbbiakban egyénileg 
határozandó meg a tilalom mértéke. 

Szedése alatt alkoholt fogyasztani tilos! 
Túladagoláskor kifejezett vasodilatatío miatt je

lentős, tartós vérnyomásesés léphet fel, melynek ke
zelése döntően tüneti. Adott esetben gyomormosás, 
valamint perifériás vasoconstrictor {pL noradrenalin, 
illetve dopamin) és 1-2 g Ca-glukonat iv. adása 
szükségessé válhat. 

Eltartás: Az eredeti csomagolásban 25 °C alatt, 
fénytól védve. 
• Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3779 

POLFA•. 

A készítmény- mint a kálcium antagonisták álta
lában- a periféríás artériák- főként az arteriolák és 
a coronária erek- simaizmaizomzatára fejt ki el lazí
tó hatást. 

Mársékelten esőkkenti az artériás vérnyomást. 
e Hatóanyag 

10 mg nifedipinum tabletténként 



G Javallat 
Krónikus ischaemiás szívbetegség, az angina 

pectoris tartós kezelése és a rohamok megelőzése. 
Hypertonia. Érspasmussal járó agyi- és szemészeti 
betegségek. Raynaud syndroma. 
e Ellenjavallat 

Szívizom infarctus heveny szaka, cardiogén 
shock, súJyos hypotensio, terhesség. 
o Adagolás 

Individuális. Szakésos napi adag 30 mg (3-szar 
1 tabi.), súlyosabb esetekben az adag szükség sze
ríni napi 60-80 mg-ra (3-4-szer 2 tabi.)- kivételes 
esetben 120mg-ra (4 x 3 tabi.)- emelhető. Fenye
gető angina pectoris roham eselén a gyorsabb ha
tás céljából a tablettát szél kell rágni és rövid ideig 
a szájban tartani, majd kevés folyadékkallenyelni. 
e Mellékhatás · 

Fejfájás, arcpír, melegség érzés, szédülés, fá
radtság, hypotonia, palpitatio, émelygés. Ritkán 
hasmenés és bokaoedema előfordulhatnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Az antihypertensiv szerek, béta-receptor-bloc
kolók és H2 blockolók hatását erősítheti ill. kiegészít
heti. Kinidinnel történő együttes adagolása fokozott 
óvatosságat igényel {az EKG-n a OT szakaszt kóro
san megnyújthatja, malignus kamrai ritmuszavart 
provokálhat). 
e Figyelmeztetés 

Súlyos koszorúér-betegségekben szükséges le
het más antianginás szerek -nitrát származékok és 
béta-receptor-blockolók- együttadása is. llyen ese
tekben a hypotonia veszélye miatt a vérnyomás szi
gorúan ellenőrizendő. Szivglikozidok a Nifedipine
kezelés alatt is szedhetők (gyógyszerinterakció!!) 

A kezelés időtartalma alatt tilos az alkohol fo
gyasztás és dohányzás! 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Eltartás: 25 °C alatt, fénytől védve. 
o Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1371 

NlllA~ID tatilella(50x) ••.•···•··· ···• ;<···<··· ...... 
CHI NO! N . . < ·• AT;; ttód• A02ADOi 

Gyomorsavközömbösítő hatását időben elhúzó
dóan, fokozatosan fejti ki, ezért- csökkentett alká
lia-bevitel mellett - a Nilacid hatása a szokásos 
antacid készítményekénél tartósabb. Ennek követ
kezménye, hogy csak kismértékben jelentkezik a 
savközömbösftés után gyakran, észlelhető, kedve
zőtlen fokozott savelválasztás. 
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A Nilacid cukrot nem tartalmaz, nátriumtartalma 
csekély, ezért cukorbetegeknek és hypertoniás be
tegeknek is adható. 
e Hat~nyag 

250.mg magnesium trisilicicum, 120 mg magne
sium oxydatum, 50 mg natrlum dihydrogenpho.spho
ricum, 50 mg bismuthum subnitricum tablettánként. 
e Javallat 

Hyperaciditás, hypersecretio, gyomorégés, akut 
és krónikus gastritis, ulcus vantriculi et duodeni. 
e Ellenjavallat 

Nem ismertek. 
• Adagolás 

Fefn6tteknek egyszeri adagja gyomorégés vagy 
gyomorfájdalom esetén szükség szerint 1-2 tablet
ta, amit szétrágva, kevés vízzel kell !enye!ni, akár 
1-2 óránként is. Tartós kezelés során átlagos adag
ja napi 3-szor 1-2 tabletta a főétkezések után Y2-1 
órával; fájdalom vagy gyomorégés jelentkezésekor 
további 1-2 tabletta. 
e Mellékhatás 

A nagyobb adagok gyakori bevétele eselén 
enyhe székletlágyftó hatás (az esetek többségében 
inkább előnyösnek mondható), esetleg hasmenés 
jelentkezhet. · 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tilos: 
- orális tetraciklinekkel (kelátképződés miatt 

azok felszívódását gátolja; a két gyógyszer bevéte
le között legalább 2 órának kell eltelnie). 

Az antacidurnak számos gyógyszer felszívódá
sát akadályozhatják az abszorpció gátlásával vagy 
a gyomornedv pH-jának módosításával (pl. vassók, 
szívglikozidok, barbiturátok), ezért célszerű a 
Nilacid és egyéb gyógyszerek bevétele közt leg
alább egy óra szünetet tartani. 
e Figyelmeztetés 

Veseelégtelenségben nagy adagok tartós alkal
mazása hypermagnesaemiához vezethet. A bizmut~ 
sók, köztük a bizmut-szubnitrát extrém nagy adag
jainak (naponta több gramm) tartós alkalmazása so
rán több esetben neurotoxikus tüneteket (encepha
lopathia) frtak !e. 

Eltartás: szobahómérsék!eten, nedvességtól 
védve. 
e Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3601 

.• f>I,Möfoi'·s íiiÍlÍtablillf~(Jt:iő~j •••••.. 
r4tiV10]"l:íí>so•:o2%•iíitlizrót(sx5ő'inl) 
BAYER•" 

A nimodipin antivasoconstrictiós és antiis
chaemiás hatással rendelkezik. Az érgörcs kialaku
lása, amelyet különböző érre ható anyagOk (pl. sze-

rotonin, prosztaglandinok, hisztamin) és a vér vagy 
bomlástermékei váltanak ki, a nimodipinnel meg
akadályozható vagy megszüntethelö. Az agyi ereket 
tágítja, a károsodás és .rossz véreilátású területen 
felülmúlta az ép területen. kifejtett hatást. Azérgörcs 
okozta (különösen a subarachnoidalis vérzés! köve
tó) ischaemias idegrendszeri károsodást és a halá
lozási csökkentette a vizsgálatok alapján. Elimináci
ós felezési ideje 1,1-1,7 óra (dominans), terminalis 
5-10 óra. Biohasznosulás a tablettánál kb. 10-15%, 
mivel 85-90%~ban first pass effektus érvényesül. Jó 
a penetráció az agyszövetbe. 48 órán belül a dózis 
kb. 50%-a a vizelettel metabolitok formájában ürül. 
e Hatóanyag 

30 mg nimodipinum filmtablettánként, ill. 10 mg 
nimodipinum 1 üveg (50 ml) infúziós oldatban alko
holos oldószerben (23,7 térfogat% alkoholtartalom). 
o Javallat 

fnfúziós oldat: subarachnoidalis vérzés! követő 
agyi érgörcs által kiváltott ischaemiás idegrendsze
ri károsodás megelőzése ill. kezelése. 

Tabletta: az előzetes N imatop S infúziós kezelés 
után a subarachnoidális vérzést követő agyi érgörcs 
által kiváltott ischaemiás neurológiai károsodás 
megelőzése és kezelése. 
e Ellenjavallat 

Az agyszövet emelkedett víztartalma (általános 
agyoedema) vagy megnövekedett koponyaúri nyo
más. Terhesség és szapiatás alatti alkalmazása kel
ló tapasztalat ill. vizsgálatok hiányában a ha
szon/kockázat szigorú mérlegelését igényli. 
a Adagolás 

Tartós iv. infúzió: a kezelés megkezdésekor 
2 órán át 1 mg nimodípin (= 5 ml infúziós oldat) 
óránként, (kb. 15 f.lg/ttkg/óra). Ha jól tűrhető, ha 
lényeges vérnyomáscsökkenés nem következik 
be, az adag a második óra után 2 mg nimodipin/ 
óra (::= 10 ml inlúziós oldat) emelhető (kb. 30 
f.lg/ttkg/óra). 70 kg-nál jelentősen alacsonyabb 
testsúlyú vagy ingadozó vérnyomású betegek ese
lén 0,5 mg nimodipin (2,5 ml infúziós oldat) órán
ként adással kell e kezelést megkezdeni. 

Nemkívánatos kisérőtünetek fellépésekor az 
adagot csökkenteni ke! l vagy a kezelést megszakí
tani. 

A súlyos vese- és m'áj múködési zavarok, máj
cirrhosis eselén a hatás és a mellékhatás kifejezet
tebbek lehetnek. A vérnyomáskontroll és EKG függ
vényében az adagot csökkenteni kell. 

Cisternalis öblítés: 20 ml hígított testhőmérsékle
tű oldat: (1 ml Nimotop S infúziós oldat + 19 ml 
Ringer oldat) mútéti beavatkozás alatt. A hígítás 
után azonnal fel kell használni. 

A tabi. adagolása az előzetesen 5-14 napig tar
tó infúziós kezelést követi. Napi adagja 6-szar 60 
mg (6~szor 2 tabi.). 

Alkalmazás módja: az ív. cseppinfúziót az infúzi
ós oldatokkal vér- és volumenpótlókkal együtt cen-
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tralis katéteren keresztül infúziós pumpával, bay
pass-on át kell infundálni. 

ANimotop S megfelelő higításának biztosítására 
ajánlatos, hogy a kisérő infúzió térfogata 1000 
ml/napnál ne legyen alacsonyabb. Ugyancsak java
solt a Nimotop S infúzió! narcosis és angiographia 
alatt is folytatni. 

Profilaktikus kezelés: az iv. infúziót a vérzéstől 
számított 4 napon belül kell me-gkeidéhi és a 
vasospasmus kialakulásának legveszélyesebb idő
szaka a subarachnoidalis vérzés utáni 10-14 napig 
folytatni. At infúziós kezelés befejezése után 7 na
pon át napi 6-szar 60 mg nimodipin (4 óránként) per 
os adása javasolt. 

Terápiás kezelés: subarachnoidalis vérzést kö
vetően már fennálló érgörcs okozta idegrendszeri 
zavarok eselén a kezelést a lehető legkorábban 
meg kell kezdeni és minimum 5, maximum 14 napig 
folytatni. Az infúziós kezelést követően 7 napon át 
napi 4 óránkénti 60 mg (6-szar 60 mg) nimodipin 
per os adása ajánlott. 

Ha a terápiás vagy a profilaktikus kezelés alatt a 
vérzés forrását mútétileg Játják el, az iv. kezelést leg
alább az 5. postoperativ napig folytatni kell. 
e Mellékhatás 

Infúzió: nemkívánatos jelentős vérnyomáscsök
kenés (főleg emelkedett kiindulási értékeknél), fejfá
jás, transzamináz, alkalikus foszfatáz és gamma-GT 
szint emelkedése, vesemúködés romlása, szérum 
karbamid és vagy kreatinin emelkedés, szívfrekven
cia csökkenése, ritkábban fokozódása, extrasysto
lék, izzadás, kipirulás, viszérgyulladás (hígítatlan in
fúzió perifériás vénába adásakor). 

Tabletta: fejfájás, arckipírulás, gyomor-bél pana
szok, émelygés, melegségérzés, nemkívánatos je
lentős vérnyomáscsökkenés, főleg emelkedett kiin
dulási értékeknél). 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

lnfúziós oldat 
Együttadása kerülendO: 
- más kalcium antagonistákkaL (nifedipin, dilti

azem, verapamil), alfa-metildopával. 
Ovatosan adható: 
- vérnyomáscsökkentő szerekkel. {vérnyo

máscsökkentó hatás erősödik), ha a kombináció 
elkerülhetetlen, a beteg gondos ellenőrzése szük
séges. 

- potenciálisan nephrotoxikus gyógyszerekkel 
{pl. aminoglikozidok, cefalosporinok, furoszemid). 
Beszűkül! vesefunkció esetén a vesemúködés ro
molhat. A veseműködés gondos ellenőrzése szük
séges. A vesefunkció romlásakor a kezelés leállítá
sa megfontolandó, 

- béta-receptor Qlockolók egyidejü iv. adásakor 
jelentős vérnyomáscsökkenés, negatív inatrop ha
tás fokozódása decompensalt szívelégtelenséget is 
elérheti, 

- cimetidinnel (nimodipin konc. megemelkedés). 



A tabletta óvatosan adható: vérnyomácsökkentó 
szerekkel a Nimotop S tabletta erősitheti a vérnyo
máscsökkentő hatást 
e Figyelmeztetés 

Fénytól védve tartandó! Az infúziós oldat 
23,7 tf% alkoholt tartalmaz, ezt az inkompatiQilis 
gyógyszereknél figyelembe kell venni! 

Csak polietilenból készült infúziós vezetéket le
het alkalmazásánál használni, mert a PVC adszor
beálja a hatóanyaga!. 

A filmtablettákat étkezéstól függetlenül egész
ben (szétrágás nélkül) kevés folyadékkal kell beven
ni. A bevételnél a 4 órás időközöket szigorúan be 
kelJ tartani! 

Túladagolás: akut túladagolás arckipirulás fejfá
jás, jelentős vérnyomásesés, tachycardia bradycar
dia tünetekkel jár. Per os kezelésnél gyomor-bél pa
nasz, hányinger. Specifikus ellenszere nincs, a ke
zelés felfüggesztése, ill. per os kezeléskor gyomor
mosás orvosi szénnel, jelentős vérnyomáseséskor 
iv. dopamin vagy noradrenalin adandó. 

Eltartás: az infúziósoldat fénytól védve tartandó. 
• Megjegyzés: + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1884 (filmtabletta) 

K- 1885 (infúzió) 

NIPRIDE>injekcio infúziolioz 
(5 poramplllla+ 5 x 2.níl) 

ROCHE ATC kóéí:'C02D Dó1 

• Hatóanyag 
50 mg nitroprussidum natricum dihydricum por

ampullánként; oldószer: 2 ml 5%-os glukózoldat 
e Javallat 

Akut myocardialis infarctus, után a szív -teljesít
ményének fokozása, a myocardialis oxigénszükség
let csökkentése, cardiomyopathia, mitria!is- és aor
tabillentyű megbetegedések, valamint szívműtétes 
betegek intra- és postoperatív kezelése. 

Egyes műtétekben hypotensio előidézése, a 
műtét alatti vérveszteség, valamint az operált terület 
vérátfolyásának csökkentése. 

Hypertoniás crisisben a vérnyomás gyors és ha
tásos csökkentése, szükség esetén (pl. hypertensiv 
encephalopathia) azonnali vérnyomáscsökkentés 
vagy értágítás, cerebralis vérzés, tüdóoedemával 
kísért akut szívelégtelenség, akut glomerulonephri
tis. Ergotamin tartalmú gyógyszerek okozta mérge
zés következtében kialakuló súlyos artériás görcs 
és perifériás érischaemia. 
e Ellenjavallat 

Kompenzációs hypertensio, ahol arteriavenosus 
shunt vagy aortacoarctatio áll fenn. 
e Adagolás 

Három óráig tartó infundálás eselén a kezdeti-
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adag 0,3-1 llg/ttkg/perc, a fenntartó adag 3,0 J.tg/ 
ttkg/perc. 

A szokásos adag felső határa felnőtteknek 8 J.tg/ 
ttkg/perc, gyermekeknek 1 O ).!g/ttkg/perc. 

Anaesthetizált vagy vérnyomáscsökkentékkel 
is kezelt betegeknek 3 óra alatt beadva általában 
1 mg/ttkg-nál kevesebb is elegendő a vérnyomás ki~ 
vánt szintre való csökkentéséhez. 3 ).!g/ttkg/perc 
adag hatására a vérnyomás általában a kezelés 
előtti érték 60-70%-án tartható. Hosszan, napokon 
vagy heteken át tartó alkalmazás esetén nem sza
bad túllépni az átlagosan 2,5 ).!g/ttkg/perc {=3,6 1-!Q/ 
ttkg/nap) infundált adagot. 

Ergoiamin mérgezés okozta érgörcs esetében 
kevesebbet {0,3--0,25 ).lg/ttkg/perc) kell adni, az 
infundálás időtartama 10---30 óra. 

Agyi vérellátási zavar esetén a vérnyomást igen 
óvatosan kell csökkenteni. Az adagot a beteg korá
nak előrehaladtával arányosan csökkenteni kell. 

Az oldat elkészítése: a porampulla tartalma az 
oldószeres oldás után tovább hígítandó 250, 500 
vagy ·woo ml 5%-os glukózoldattaL Igy elkészítve 
fénytól védve, azonnal fel kell használni. 

A fel nem használt, ill. világosbarnától eltérő szí
nű oldat nem használható. 
• Mellékhatás 

A vérnyomás túlzottan gyors csökkenésekor 
émelygés, hányás, erős izzadás, fejfájás, szédülés, 
szívdobogás, szorongás, izomrángás, szegycsont 
mögötti szorító érzés, alhasi fájdalom, ezek az 
infundálás sebességének csökkentésekor, ill. az 
adagolás felfüggesztésekor megszúnnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása kerülendó: 
- nyújtott hatású ganglionblockolókkal, ill. cloni

dinnel (fokozott hypotensiv hatás j. 
• Figyelmeztetés 

Az infúzió sebességél mindenkor a vérnyomás 
folyamatos ellenőrzése mellett kell megállapítani. El
sősorban a fiatal betegekén jelentkező ellenreakció 
-amelyet a katekolamin- és reninszint gyors emelke
dése, valamint tachycardia és a Nipride hatására 
visszavezethető. tachyphylaxia kisér -elkerülése 
vagy csökkentése céljából a kívánt hatás létrejötté
ig a dózis lassan emelhető. Az infundálást nem sza
bad hirtelen abbahagyni, 10---30 perc alatt befejez
ve a "rebound" effektus következtében fellépő túl
zott vérnyomásemelkedés elkerülhető. 

Ha legkésőbb 10 perc alatt a szokásos legna
gyobb adag alkalmazásakor sem jön létre vérnyo
máscsökkenés, vagy a már elért vérnyomásérték 
fenntartásához, ill. további csökkentéséhez az adag 
emelésére lenne szükség (tachyphylaxia). az adag 
további növelése hélyett Arfonad és Nipride 10:1 
arányú keveréke alkalmazható infúzióként 

Májkárosadott betegnek csak kis adagban ad
ható, ill. a készítmény túladagolásakor használatos 
gyógyszerekkel kell profilaktikus kezelésben része
síteni a beteget. 

Veseelégtelenségben is szenvedó hypothyreo
sisos betegeken hosszan tartó alkalmazása a tio
cianát kancentráció fokozott emelkedését okozhatja 
a vérben, ami erősen gátolja a pajzsmirigy jodid
felvételét. 

Terhességben csak a várható terápiás has;;:on 
és kockázat lehetőségének gondos mérlegelese 
után alkalmazható.· A vér cianid kancentráció meg
engedett felső határa 100 J.lg/100 ml, a plazmáé 
8 ).lg/100 ml. Ha a szabad cianid szintje a plazmá
ban túllépi ezen értékeket, a cianidmérgezés tüne
teként szapora légzés, arckipirulás, hányás, szédü
lés, a vér oxigén/széndioxid hányadosának emelke
dése, a vér laktátkoncentrációjának növekedése, 
esetleg acidos is (HCN szagú lehelet), felületes lég
zés nem tapintható pulzussal, ill. kieső pupillareflex 
jelentkezhet. Ilyenkor az infundálást azonnal meg 
kell szüntetni, és 15 percen belül az infúziós oldat
hoz képest kétszeres mennyiségú, frissen készült 
hidroxokobalamin-oldatot (100 mg/100 ml 5%-os 
glükózoldal) kell infundálni. Sürgős szükség eselén 
hidroxokobalamin im. is adható. Egyidejűleg, vagy 
ezt követően nátriumtioszulfát-infúziót (12,5 g/50 ml 
5%-os glükózoldat) kell adni 15 perc alatt. Hatása 
15-30 perc múlva jelentkezik. Súlyos esetben ismé
telhető. A két antidotum közös infúzióban is adható. 

A hidroxokobalamin- vagy nátrium-tioszulfát
infúzió prophylactikusan is alkalmazható. 

Eltartás: fénytól védve, légmentesen. 
• Megjegyzés: + + Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1131 

NITRO 2% kl!riőc·s(45 9) / .. ··· .. 

l ORION. ·.. . . . • . .ATC kód: C01D•AQ2 

A nitroglicerin az angina pectoris klasszikus 
gyógyszere. Értágítással, a vénás visszaáramlás 
csökkentésével és ezáltal a szívre háruló munka 
csökkentésével mérsékli a szívizomzat oxigénigé
nyét A bőrön keresztül jól felszívódik, a kenőcsből 
pedig hosszabb időn át abszorbeálódik, ez magya
rázza elnyújtott hatását. A hatás megjelenése fél 
órán belül megfigyelhetO. 
o Hatóanyag 

900 mg nitroglycerinum 45 g kenácsben (1 g ke
nőcs 200 mg 10%-os nitroglycerinum soluturnot tar
talmaz). 
e Javallat 

Angina pectoris, kiváltképpen szívizominfarctus 
után. Keringési elégtelenség. 
• Ellenjavallat 

Heveny szívizominfarctus, előrehaladott agyérel
meszesedés, súlyos anaemia, glaucoma. emetke
dett koponyaúri nyomás, akut hypotonia, ismert nit
roglicerin-intolerancia. Gyermekeknek. 
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• Adagolás 
Individuális. A hatásos adag kizárólag felnőttek 

részére általában 7,5-30 mg (2-8 cm 2%-os Nitro 
kenőcs), naponta 1-3-szor. Az előírt hosszúságú ke
nócsöt a mellékelt adagolólapocska skálájára kell 
kínyomni, majd a lapocskára helyezett kenőesőt a 
mellkas szórrel nem fedett részére kell szorítani. Ezt 
követően az adagolólapocska óvatos nyomásával, 
enyhe masszírozással a kenőesőt -=-··1ehetóleg az 
adagolólapocska teljes belső felületén- szét kell te
ríteni. 
• Mellékhatás 

Fejfájás, szédülés, szapora szívműködés- ame
lyek az adag csökkentésekor-általában megszün
nek. Nagyobb adagok hányás!, nyugtalanságot, 
vérnyomásesést és ájulást okozhatnak. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- antihypertensivumokkal, major tranquillan

sokkal, triciklikus antidepresszánsokkal (vérnyo
máscsökkenés léphet fel). 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazásának ideje alatt szeszesitalt fogyasz
tani tilos. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (15-25 °C között). 
A tubust gondosan zárva kell tartani. 

e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1405 

A nitroglicerin értágulatot okoz, különösen a vé
nákban. A vénás kínálat ezértaszívben csökken, az 
előterhelés kisebb lesz. Anginás betegekben az 
előterhelés csökkenése révén a megemelkedett töl
tőnyomás mindkét szívkamrában mérséklődik, és 
ezáltal a kamrák térfogata és a falfeszülés kisebb 
lesz. Ennek eredményeként a szívizomzat oxigén fo
gyasztása is csökken. 

A nitroglicerin felezési ideje iv. adás esetén 
2-2,5 perc. Kötődése a plazmafehérjékhez 60%, a 
megoszlási térfogát (V d) 3 1/ttkg {szélső értékek 
2-4 1/ttkg). 

A nitroglicerin lebomlása, amely a májban, de 
sok más sejtben is pl. a vörösvérsejtekben zajlik le; 
egy V'agy több nitrát-csoport lehasadását jelenti. A 
metabolitok avesén át ürülnek. A plazmaszint nagy 
egyéni különbséget mutat. 2,3 mg/óra infúziós se
bességnél az egyensúly 1,6-5,2 ng/ml közölt adha
tó meg. 

A ~iológiai hozzáférhetőség polielilen szerelék 
használata esetén 100%, polivinilklorid szerelék 
használatakor az adszorpció miatt valamit csökken. 



Az egyénenként változó, kü!önbözó mértékű kötődés 
miatt nincs minden esetben korreláció a plazmaszint 
és a hatás között. Artériás vérben magasabb plaz
maszintet mértek, mint a vénásban. Olyan betege
ken, akik erősebben reagálnak a nitrátra, az alacso
nyabb plazmaszint fokozott kötődésre utal. Az ada
got tehát mindig egyedi módon kell megszabni a pil
lanatnyi haemodynamikai jellemzök alapján. 
• Hatóanyag 

1 mg nitroglycerinum ampullánként (1 ml). 
• Javallat 

Az angina pectoris instabil és vazospastikus for
mái, heveny szívinfarktus, heveny balszívfél-elégtelen
ség, ellenőrzött hypotonia, hypertoniás crisis szívelég
telenséggel, katéter okozta szívkoszorú-érspasmus, 
PTCA alatt az ischaemia-tűrés meghosszabbítása. 
o Ellenjavallat 

Heveny keringés-összeomlásban (shock, kerin
gési collapsus), kifejezett hypotonia (systolés vér
nyomás kisebb,vagy egyenlO mint 90 Hgmm), car
diogen shock, amennyiben ballonpumpával vagy 
pozitív inotróp gyógyszerrel megfelelő balkamrai 
végdiastolés nyomást nem lehet elérni. 
e Adagolás 

Az infúzió! csak kórházban és a keringés állan
dó ellenőrzésemellett szabad alkalmazni. 

Az adagot a klinikai és haemodynamikai érté
keknek megfelelöen az egyéni szükségletnek meg
felelóen kell megállapítani. A szokásos kezdő adag 
0,5-1 ,O mg/óra, az adagot ezután az egyéni szük
séglettól függóen kell megállapítani. A maximális 
adag 8-10 mg/óra. Az ampulla tartalma hígítatlanul 
infundálható, így 1 ml oldat pontosan 1 mg nitrogli
cerinnek felel meg. Az oldat azonnal felhasználható 
infúziós illetve perfúziós pumpa segitségével. 

lnfúziós táblázat 

Kívánt nitroglicerin adag 

infúzió 0,75 mg 1,5 mg 3,0 mg 5.0 mg 6,0 mg 
óránként 0]5ml 1.5ml 3,0ml 5,0ml 6,0ml 
csepp/10 perc 2,5 5,0 10 16,7 20 

PVC infúziós készlet alkalmazása hatóanyag 
veszteséggel jár, ezért pofietifen csövek és infúziós 
fecskendő alkalmazása ajánlott, melyek a beteg 
számára is veszélytelenek 

Mivel az iv. adott nitroglicerin iránti egyéni érzé
kenység igen eltérő, az adagof·a haemodynamikai 
paraméterek szerint kell megállapitani. 
e Mellékhatás 

Gyakran értágulat okozta fejfájás, különösen a 
kezelés kezdetén. Esetenként arcpír, fáradékony
ság, orthostatikus hypotonia és reflexes tachycar
dia. Ritkán collapsus, néha bradycardiás szívrit
muszavar. Erős vérnyomáseséssei járó esetekben 
az anginás panaszok erősödhetnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adandó: 
- más vasodilatátorokkaf, antihypcrtenzívu+ 
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makkal, kalcium antagonistákkai, triciklikus antidep
resszánsokkal, alkohollal (a nitroglicerin vérnyomás
csökkentő hatása erősödhet), 

-heparinnal (a heparin hatása csökkenhet). 
e Figyelmeztetés 

Alacsony töltőnyomással járó heveny szívinfarc
tusban a Nitro Pofh infúziót csak óvatosan szabad 
alkalmazni. 

Akut szívinfarktusban csak szigorú ellenőrzés 
meflett adhatók. 

90 Hgmm alatti systolés vérnyomás esetén nem 
szabad alkalmazni. 

Inzulinnal kezelt betegek esetében figyelembe 
kell venni, hogy az oldat 5% glukózt tartalmaz. 

Terhességben megfelelő óvatossággal a ha
szon/kockázat gondos mérlegelése után adható! 

(ÁIIatkísérletes vizsgálatok ugyan magzatkáro
sadásra nem utaltak, de óvatosság ajánlatos.) 

A nitroglicerin jól tolerálható, nagy terápiás hatás
szélességű gyógyszer, melynek igen nagy adagjainál 
sem lép fel kritikus vérnyomásesés, amennyiben más 
káros tényezők a vérnyomást nem befolyásolják. 

Túladagolás az ismert mellékhatások gyakoribb 
előfordulását eredményezh~ti: fejfájás, vérnyomás
esés, orthostatikus szabályozási zavarral és reflek
torikus tachycardiáva!. Nagy adagoknál (nagyobb, 
mint 20 mg/ttkg) a lebomlás folyamán keletkező 
nitrit ionok miatt methaemoglobin képződés, 
cyanosis és tachypnoe jelentkezhet. 

A túladagolás kezelése: 
A terápia mindenekelótt a vérnyomás emelésére 

irányul. Enyhe esetekben a beteg lefektetése a lábak 
felemelésével a tünetek megszünését eredményezheti. 

Súlyos túladagoláskor a mérgezések kezelésé
nek és/vagy a shock leküzdésének általános irány+ 
elveit kell alkalmazni. Kifejezett hypotonfában volu
menpótlást kell végezni. Kivételes esetekben sym
pathomimeticumok alkalmazhatók. 

A súlyosság foka szerint a következő ellensze-
rek ajánlhatók: 

1. C-vitamin: 1 g per os vagy nátrium-sóként iv. 
2. 1 %-os metilénkék oldatból 50 mg-ig ív. 
3. Toludinkék, kezdetben 2-4 mlfttkg iv., több

ször 2 mlfttkg ív. 
4. Oxigén belélegeztetés, haemodialysis, vér

csere. 
A vizes izotóniás oldatok hígítás nélkül adhaták 

infúzióban. 
Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 

• Megjegyzés: + + -Fb 
e Törzskönyvi szám: K- 1528 

NITR0DERM.TIS'5tapa~.z;<~tl~),., •. , •... 
IIIITRÖD.ERM TTS'1. o tapasz·(~Ox);y · 
GlllA .x .· ... ,.· ,. • A-rck6<l:soiiJ'"il2 , 

A nitroglicerin testszerte ellazítja a simaizmokat 
Az érrendszerben főként a nagyvérkörl vénákra, va-
lamint a nagy koszorúerekre hat. _ 

Angina pectorisban a nitroglicerin alap_veto ha
tásmechanizmusa főként a vénás kapacitás (vé
nás pangás) növelésén alapul, amely a vérnek a 
szfvbe történő csökkent visszafolyását eredmé-
nyezi. . . . 

E jelenség eredményeként a balko;Tra1 veg
dyastolés nyomás (preload) és ennek kovetkez~é
ben a telődési térfogat csökken, amely csókkenti a 
szívizomzat oxigénigényét nyugalomban és különö
sen fizikai megterheléskor. Ez a fizikai teljes~tóké+ 
pesség javulását eredményezi a~gina ~ectonsban 
szenvedó betegeknéL A koszoruér kermgésben a 
nitroglicerin egyaránt javítja az extramurális átáram
lást és tágítja a kisereket A gyógyszer megváltoz
tatja az ischaemiás subendocard ium vér-eloszlás~! 
olymódon, hogy szelektíven tágítja a nagy epl
cardiális ereket Olyan esetekben, ahol az aterama 
excentrikus elhelyezkedésű, a gyógyszer képes az 
ateraselerotikus szükületek tágítására is. Ezen túl
menően a nitroglicerin jól oldja a spontán vagy 
ergonovin által keltett érgörcsöket is. A ~itroglicerin 
dózisfüggOen tágító hatást fejt ki az artenolákra, ez
által a nagyvérkörl érellenállás (afterload) és a bal
kamrai systolés falfeszü(és csökken és ez a szív
izom oxigénfogyasztásának. csökkénését eredmé
nyezi. . . 

A tapasz lapos, többrétegű traflsdermalis te_rápl
ás rendszer (TIS), amely biztosftja a nitroglyc~nn f_o~ 
lyamatos leadását szabályozott hatóanyag b1ztoSlto 
hártyán keresztül a bőrre tapasztás ~tán. Azok~a-~ 
az esetekben, ahol a bór permeabilitása rendk1vul 
nagy, a gyógyszer felszabadulását _e: a ~á~tya sz~
bályozza. A hatóanyag áthatol a boron _es l:yenn:~
don a javasolt alkalmazási időszak soran bJol?_glal
lag hasznosul viszonylag_ állandó koncentrácioban 
a nagyvérkörl keringés számára. . . . ~ 

A Nitroderm TTS egyszeri alkalmazasat követo
en a nitroglicerin plazmakoncentráció két órá~ _b~
lül piatót ér el, amely a javasolt alk~lmazásl I?O
szak során végig fennmarad. A plato magassaga 
közvetlenül arányos a tapasz gyógyszerfelszaba
dító területének nagyságával. A plazmaszintek 
ugyanazok függetlenül attól, hogy a tapaszt a fel
kar, a medence vagy a mellkas bórére alkalm~z
zák. A Nitroderm TTS eltávolításakor a plazmaszmt 
gyors csökkenés! mutat. Nem figyeltek meg kur;"u
latív hatást a Nitroderm TTS ismételt alkalmazasa 
során. 

Nitroderm Nitroderm 
nss TTS 10 

Az óránkénti nitroglycerin 
felszabadulás névleges 
mennyisége =0,2mg = 0,4 mg 

Nitroglicerin tartalom 25mg SOmg 

A gyógyszer felszivódásának 
területe 10cm2 2Q_,p_~2 
Felirat (hátoldal) CG CG 

OOO OPD 
A felszabadulási oldal színe fedett fehér-sárga 

0,4--0,8 mg/óra (20-40 cm2) hatóanyagat fe!sz~
badító Nitroderm TTS adagok intermittáló adagola
sakor megnövekedett fizikai teljesítményt tapasztal
tak 8-12 órán keresztüL 
e Hatóanyag 

25 mg ill. 50 mg nitroglycerinum tapaszonként 
e Javallat 

Angina pectoris . 
Manaterápiaként vagy egyéb angmael!enes 

gyógyszerekkel mint pl. béta?locko!ókkal és/vagy 
kalcium antagonistákkal kombinálva. 

Pangásos szívelégtelenség 
Kiegészítő gyógyszerelésként olyan betegekné\, 

akik a hagyományos terápiára pl. digitálisz kész:t
ményekre va!:;IY egyéb pozitív inotróp anyagok es 
diureticumok adására nem megfelelóen reagálnak. 
e Ellenjavallat 

Ismert túlérzékenység nitroglicerinnel és hason
ló szerves nitrátvegyűletekkel szemben. Kifejezett 
hypotaníával társult akut keringési elégtelens~g. 

(shock, ájulásos állapotok). Emelkedett koponyau!J 
nyomással kapcsolatos állapotok. Mec_han1kus szu
kület okozta myocardialis elégtelenseg (pL aorta 
vagy mitrális stenosis jelenlétében, vagy konstruktiv 
pericarditis esetén). 
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• Adagolás 
Altalános szabályok 
A Nitroderm TTS kezelésének nem célja az 

akut angina pectoris azonnali kezelése. Akut eset
ben gyorshatású nitrát készítményeket kell alkal
mazni. 

A nitrátkészítményekre adott válasz betegenként 
változik, a legkisebb hatékony adagot kell alkalmaz
ni. A helyi irritáció elkerülésére az alkalmazás helyét 
rendszeresen változtaini kell. 

Tolerancia vagy a terápiás hatás csökkenése ál
talában előfordulhat a hosszú hatástartamú nitrátok 
tartós vagy gyakori alkalmazásakor. 

A tolerancia megakadályozására 8-12 órás ta
paszmentes periódusok ajánlatosak általában éjjel, 
minden 24 órában. A klinikai vizsgálatok azt mutat
ták, hogy a betegek többségénél az intermittá!ó te
rápia hatékonyabb, mint a folyamatos kezeles. A 
Nitroderm TTS folyamatosan alkalmazható olyan be
tegeknél, akiknél megitélhető a tartós klinikai válasz
adás képessége. 



Angina pectoris 
A kezelést általában napi 1 Nitroderm TIS 5-tel 

(0,2 mg/óra) kell kezdeni. 
Fenntartó kezelés esetén a napi adag egy másik 

TIS 5 (0,2 mg/óra) és /vagy 1 Nitroderm TTS 10 (0,4 
mg/óra) alkalmazásával_ napi 2 Nitroderm TIS 10 
(0,8 mg/óra) maximális adag ig emelhetö. 

Pangásos szívefégte!enség 
Ajánlatos a kezelést kórházban kezdeni és a be

teg haemodynamikai státusát megfigyelni és a ke
zelést kórházban folytatni, egészen addig, amíg a 
megfelelö fenntartó adagot megállapítják. 

Az optimális adagolás! a klinikai válasz. illetve a 
mellékhatások figyelembevételével kell megállapíta
ni, és ezen túlmenően gondosan meg kell figyelni az 
eSetleges túladagolásra utaló jeleket. mint pl. vér
nyomáscsökkenés vagy tachycardia. 
• Mellékhatás 

Központi idegrendszer. Egyéb nitrátkészít
ményekhez hasonlóan, a Nitroderm TTS gyakran 
okozhat fejfájás!, ami az agyi értágulás következmé
nye és dózisfüggő. Az ilyen fejfájás általában a terá
pia folytatása ellenére is néhány nap alatt elmúlik. 
Makacs fejfájás intermittáló terápia során is előfor
dulhat. 

ilyen problémák jelentkezésekor enyhe fáj
dalomcsillapítóra van szükség. Ha ·a fejfájás nem 
szünik meg, a nitroglicerin adagját csökkenteni kell, 
vagy alkalmazását abba kell hagyni. 

Bór. Bőrpír, enyhe helyi viszketés vagy égő ér
zés jelenlétében vagy anélkül, valamint allergiás 
kantakt dermatitis e$etenként előfordulhat. 

A tapasz eltávolítása után a bór esetleges enyhe 
vörössége néhány órán belül rendszerint elmúlik. A 
helyi irritáció megelőzésére a tapasz alkalmazási 
helyét esetenként változtaini kell. 

Szív- és érrendszer. Arcpirulás, ájulás vagy bi
zonytalanságérzés, szédülés és posturális hyp.oto
nia, amely reflex tachycardiával társulhat, ritkán elő
fordul. A szívritmus enyhe reflexes gyorsulását béta
blokkolókkal történő kombinált kezeléssei elkerül
hetjük. 

Gasztrointesztinális me!lékhatás. Ritkán hányin
ger, hányás. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Kezelés egyéb értágítókkal, kalcium antago
nistákkal, ACE gátlókkal, béta-blokkoiókkal, diureti
cumokkal, magasvérnyomás elleni gyógyszerekkel, 
triciklikus antidepressansokkal és major tranquillán
sokkal, valamint az alkoholfogyasztás felerősítheti a 
Nitroderm TIS vérnyomáscsökkentő hatását. 

Dihidroergotaminnal való együttadása megnö
velheti a dihidroergotamin biohasznosulását. Ilyen 
esetekben különös figyelmet kell fordíta.ni a corona
ria sclerosisban szenvedö betegekre, mivel a 
dihidroergotamín antagonizália a nitroglicerin hatá
sát és a koszorúerek szükülését eredményezheti. 
Nem zárható ki annak lehetősége, hogy az acetil-
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szalicilsavval és nem szteroid gyulladásgátló 
gyógyszerekkel· történő kezelés csökkentheti a 
Nitroderm TIS-re adott terápiás választ. 
e Figyelmeztetés 

Más nitrátkészítményekhez hasonlóan, a 
nitroglicerin! is fokozatosan .kell elvonni és átfedő te
rápiát kell alkalmazni rninden olyan esetben, amikor 
tartós kezelésben részesülő betegeket más-gyógy
szerelési formára állitunk át. 

Cardioversio vagy DC defibríllatio megkísérlése 
esetén, valamint diathermiás kezelés előtt a 
Nitroderm TTS tapaszt el .kell távolítani. Friss 
myocardialis infarctus Vagy akut szívelégtelenség 
esetében a Nitroderm TTS kezelést óvatosan ke!l 
végezni, szigorú o~vosi felügyelet alatt és/vagy 
haemodynamikai megfígyelés mellett. 

Súlyos· vérszegénység miatt kialkuló, artériás 
hypoxaemia eselén nagy óvatossággal kell eljárni, 
mivel az ilyen betegeknél csökkent mértékú a nitro
glicerin biotranszformációja. 

Hasonló gondosság szükséges tüdőbetegség 
vagy ischaemiás szívelégtelenség okozta hypo
xaemiás vagy ventil!ációs/perfuziós problémákban 
szenvedő betegeknéL Az angina pectorisos, szívin
farctuson átesett, vagy agyi ischaemiában szenve
dó betegeknél· gyakran jelentkezik a kislégutak 
rendellenes állapota (különösképp alveoláris hypox
ia esete). l:yenkor ugyanis a tüdőben vasoconstric
tio áll fenn. azért, hogy az alveoláris hypoxia által 
érintett területek helyett a perfuzió azon területen 
történjen, ahol a tüdőben jobb a légcsere. Mint ha
tékony értágító, a nitroglicerin megfordíthatja ezt a 
védelmi célú vasoconstrictiot és ilymódon· a rossz 
légcseréjű terülfilek megnövelt perfuzióját eredmé
nyezi, ezáltal rontva a ventillációs/perfuziós egyen
súlyt és tovább csökkentve a parciális oxigénnyo
mást az artériákban. 

A hypertrophiás cardiomyopathia által okozott 
anginás állapotokat a nitrát-terápia tovább ronthatjá.. 

Gondolni kell arra, hogy a tapaszmentes idő
szakokban gyakrabban jelentkeznek anginás roha
mok. Ilyen esetekben antianginás kezelés javasolt. 
A nitroglicerin tapasszal szembeni tolerancia kifejlő
désével részben csökkenhet a sublinguális 
nitroglicerinnek a terhelési kapacitásra gyakorolt ha
tása. 

Más gyógyszeres kezelésekhez hasonlóan, a 
Nitroderm TTS is óvatosan alkalmazandó terhesség
ben, külőnösen az első három hónapban. Nem is
meretes, hogy a hatóanyag átmegy-e az anyatejbe. 
Az anya kezelésétől várható előnyöket mérlegelni 
kell a gyermekkel kapcsolatos kockázatokkal szem
ben. 

A tapasz alkalmazásának első szakaszában -
egyénenként meghatározandó ideig - járművet ve
zetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni ti
los. A továbbiakban egyénileg határozandó meg a 
tilalom mértéke. 

Túladagolás 
A nitroglicerin nagy adagjai súlyos hypotoniát, 

reflex tachycardiát vagy áju!ást okozhatnak. 
Methaemoglobinémiát is jelentettek nitroglycerin té
vedésből .történő tú!adagolását követően. A 
Nitroderm ns esetében azonban a felszabadító
hártya csökk~nti. a túladagolás előfordulásának va
lószfnúségét. 

A Nitracterm TTS nitráthatása gyorsan megszün
tethetö a tapasz egyszerű eltávolításávaL 

A hypotonia vagy az ájulás bármely kezdeti jele 
esetén a beteg lábát fel kell emelni és szükség sze
rint befáslizni. 

Eltartás: 25 °C alatt. 
A tapaszt használat előtt és után gyermekek elől 

elzárva kell tartani. 
o Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: K- 1291 (5 mg) 

K- 1292 (10 mg) 

NITROFllFlANTOIN 0,1 g·tal:>i~tta • 
(20 x) 

CHINOIN' 

>~'.-i_~:>-<'}:;:,:);>', 

_ÁTb'kód(:~~Y4_A·~~~~· 

Széles spektrumú antibacterialis hatású che
motherapeuticum. Alacsony koncentrációban 
(4-1 OD J.l.g/ml) bacteriostaticus, magasabb koncent
rációban bactericid tulajdonságú. Hatását a bac
teriumok enzimrendszerére fejti ki. Hatásspektruma 
a legtöbb húgyúti fertőz$st előidéző kórokozóra ki
terjed, kivéve a Pseudorrionast és a Proteus törzsek 
egy részét. A béttraktusból felszívódása gyors. A 
plasmakoncentráció terápiás dózisnál alacsony, a 
szer a vizeletben magas koncentrációt ér el. (Ez az 
oka a vizelet barnás elszíneződésének.) 25--60%-a 
plasma-fehérjéhez kötött. Alacsony koncentráció
ban átjut az anyatejbe és kimutatható a magzati ke
ringésben is. A vesén át gyorsan eliminálódik, 
42,7-43,6%-a változatlanul ürül a vesén keresztül. 
Biológiai felezési ideje 20 perc, ezért hatékony vér
és szöveti-szint nem érhető el. A teljes beadott 
mennyiség 12 órán belül kiürül. 
e Hatóanyag 

100 mg nitrofurantoinum tablettánként. 
e Javallat 

Nitrofurantoin-érzékeny mikroorganizmusok 
okozta húgyúti fertőzések kezelése és prophylaxisa, 
elsősorban cystitis, pyelitis, pyelonephritis. Magas 
szöveti szintet nem biztosít, ezért a vesekéreg, illet
ve a prostata gyulladásaiban nem elég hatásos. 
e Ellenjavallat 

Anuria, oliguria és beszűkül! vesefunctio (a krea
tlnin-clearance 40 ml/perc alatt). 

A terhesség utolsó hónapjában, valamint cse
csemöknek 4 hetes korig nem adható! 

Nitrofurantoin-a!lergia, glukóZ-6-foszfát-dehidro
genáz-hiány. 
• Adagolás 

Szokásos napi adagja felnőtteknek 300-400 mg 
(3-4-szer 1 tabf.), étkezés közben vagy után. A keze
lés időtartama 6--8 nap. Prophylaxisra 50-100 mg 
adandó est, 14 napon túl az adagot csökkenteni kell. 

Gyermekek szokásos adagja 5-7 mg/ttkg/nap 
3-4 alkalomra elosztva, étkezések ~közben· vagy 
után. Kezelés ideje 6-8 nap. 

A vesefunkció csökkenésével a gyógyszer 
adagja csökkentendő! 
• Mellékhatás 

A meHékhatások dózisfüggőek. 4 mg/ttkg adag 
esetén a betegek 1 ,6%-nál, 7 mg/ttkg adag esetén 
23,6%-ánál észleltek reakciókat. 

Gl tractus: hányinger, hányás, hasi fájdalmak, 
hasmenés, ritkán hepatitis. 

Haematologia: haemamolytikus anaemia, granu
locytopenia, agranulocytosis, leukopenia, 
eosinophilia, thrombocytopenia, megaloblastos 
anaemia. Ritkán aplasticus anaemia. 

KIR: peripheriás neuropathia, fejfájás, nystag
mus, aluszékonyság. 

Dermatológia: exfoliativ dermatitis, erythema kü
lönböző formái (pl. Stevens-Johnson-syndroma), 
maculopapulosus eruptio, pruritus, urticaria, 
angiooedema. 

Túlérzékenység asthmás betegeknél: anaphy
laxiás reakció, asthmás roham, arthralgia. hepatitis, 
pancreatitis. 
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• Gyógyszerkölcsönhatás 
Az antacidumok, acetazolamid csökkentik hatá

sát. Probenidd gátolja a nitrofurantoin kiválasztá
sát. Hatását növeli a metixen, a papaverin szulfát 
Nitroturantein antagonizália a norfloxacin, a nalidix
sav és az oxolinsav hatását. Csökkentheti az orális 
contraceptívumok hatását. Csökkenti a phenitoin 
várszintjét és hatását. Fizikailag inkompatibilis a 
teofillinekkel. 
o Figyelmeztetés 

Perifériás neuropathia elsősorban predisponáló 
betegségek fennállása esetén léphet fel (diabetes, 
anaemia, B-vitamin-hiány, vesefunkció beszűkülése) 
A kezelés lehetőleg antibiogram alapján történjék. 

Alkohol fogyasztás a kezelés alatt diszulfiram
szerú reakció! válthat ki. Mg-triszilikát tartalmú 
gyógyszerek együttes alkalmazása során a nitrofu
ratain-felszívódás sebessége és hányada csökken. 

Tartós alkalmazása esetén a máj-, vese- és pul
monális functiókat ellenörizni kell. 

Tejcukor tartalma miatt a tejcukor-érzékenység
ben szenvedő betegeken gyomor-bélrendszeri pa
naszokat okozhat. 

Eltartás: 25 °C alatt, fénytől védve, légmentesen 
zárva, fémszennyeződéstől védve. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3253 
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A nitroglicerin értágulást okoz, kOlönösen a vé-
nákban. A vénás kínálat ezért a szívben csökken, 
ez_által az előterhelés kisebb lesz. Anginás betegek-
ben az előterhelés csökkenése révén a megemelke-
dett töltőnyomás mindkét szívkamrában mérséklő-
dik, és ezáltal a kamrák térfogata és a falfeszülés ki-
sebb lesz. Ennek eredményeként a szivizomzat oxi-
gén fogyasztása is csökken. 

A nitroglicerin felezési ideje iv. adás eset én 
2-2,5 perc. Kötődése a plazmafehérjékhez 60%, a 
megoszlási térfogat (Vg) 3 1/ttkg (szélső értékek 
2-4 1/ttkg). 

A nitroglicerin lebomlása, amely a májban, de 
sok más sejtben is pL a vörösvérsejtekben zajlik le, 
egy vagy több nitrát-csoport lehasadását jelenti. A 
metabo!itok a vesén át ürülnek. A plazmaszint nagy 
egyéni különbséget mulat. 2,3 mg/óra infúziós se-
hességgel az egyensúly 1,6-5,2 ng/ml között adha-
tó meg. 

A biológiai hozzáférhetőség polielilen szerelék 
használata eselén 100%, polivinilklorid szerelék 
használatakor az adszorpció miatt valamit csökken. 
Az egyénenként változó, különböző mértékű kötő-
dés miatt nincs minden esetben korreláció a plaz-
maszint és a hatás között. Artériás vérben maga-
sa bb plazmaszintet mértek, min! a vénás ban. 
Olyan betegeknél, akik erősebben reagálnak a nit-
rátra, az alacsonyabb plazmaszint fokozott kötő-
désre utal. Az adagot tehát mindig egyedi módon 
kell megszabni a pillanatnyi hemodinamikai jellem-
zák szerint. 

" Hatóanyag 
5 mg nitroglycerinum (5 ml) ampullánként 

abszolut afkoholban.1 mg nitroglycerinum 1 ml-ként 
vizes oldatban. .. Javallat 

Az angina pectoris instabilis és vasospastikus 
formái, heveny szívinfarctus, heveny balszívfélelég-
telenség, ellenőrzött hypotonia, hypertoniás crisis 
szívelégÍelenséggel, katéter okozta koszorúérspas-
mus, PTCA alatt az ischaemia-tűrés meghosszabbí-
tása. 

• Ellenjavallat 
Heveny keringés-összeomlás (shock, keringési 

collapsus), kifejezett hypotonia (systolés vérnyomás 
kisebb, vagy egyenlő, mint 90 Hgmm), kardiogén 
shock, amennyiben ballonpumpávéÍI vagy pozitiv 
inotróp gyógyszerrel megfelelő. balkamrai végdyas-
tolés nyomást nem lehet elérni. 
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• Adagolás 
Az infúzió! csak kórházban és a keringés álla 

dó ellenőrzése me!lett szabad alkalmazni. 
n-

Az adagol a klinikai és haemodynamikai ért 
keknek megfele!ően az egyéni szakséglelnek me 

é
g
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felelően kell megállapítani. A szokásos kezdő ada 
0,5-1 ,O mg/óra, az adagot ezután az egyéni szü 
séglettől függóen kell megállapítani. A maximáli 
adag 8-1 O mg/óra. 

Az alkoholos Nitro/inqua/ injekciót kizárólag i 
infúzióban lehet alkalmazni. A nitroglicerin abszol 

v. 
ut 

t alkoholban van oldva. (Az oldat 99,5 v/v% alkohol 
tartalmaz). Hígítatlan oldat haszná18ta szigorúan ti 
Ios. A legkisebb hígítás is legalább 1:10 arányú le 
gye n. Szokásos adagja O, 75-3 mg/óra, a követke 
zók szerint: 

Hfgítási táblázat 

Híg í- Időegység A kivánt 

"' nitroglícerin mennyiség óránként (mg 
0,75 1.5 3,0 5.0 6. o 

1:10 óra/ml 8.25 16,5 33 55 66 
perc/csepp H 7-8 14-15 24--25 29 

1:20 óra/ml 15,75 31,5 63 105 126 
perc/csepp 6 12 24 40 48 

1:40 óra/ml 30.75 61,5 123 205 246 
perc/csepp 11 22 44 74 88-09 

ArnpuJták Hatóanyag Oldalaz lnfúziós oldat 
száma mennyisége ampullákban az alábbi hígítási 

(mg) (ml) arányokhoz (ml) 
1:10 1:20 1:40 

1 5 5 50 100 200 
2 10 10 100 200 400 
3 15 15 150 300 600 
4 20 20 200 400 800 
5 25 25 250 500 1000 
6 30 30 300 600 1200 

Az alkoholt nem tartalmazó Nitro Poh! infúzi-o 
ampullájának tartalma hígltatlanul infundálható, így 
1 ml oldat pontosan 1 mg nitroglicerinnek felel meg. 

Az oldat azonnal felhasználható infúziós illetve 
perfúziós pumpa segítségéveL 

lnfúziós táblázat 

Kívánt nitroglicerin adag 

infúzió 0,75 mg 1.5mg 3,0mg 5,0mg 6.0mg 
óránként 0,75ml 1,5ml 3.0ml S,Oml 6,0ml 
csepp/10 perc 2.5 5,0 10 16,7 20 

PVC infúziós készlet alkalmazása hatóanyag 
veszteséggel jár, ezért polietilen csövek és infúziós 
tecskendó alkalmazása ajánlott, melyek a beteg 
számára is veszélytelenek. 

MiveJ az iv. adott nitroglicerin iránti egyéni érzé-
kenység igen eltérő, az adagot a haemodynamikai 
paraméterek szerint kell megállapítani. 

o Mellékhatás 
Gyakran értágulat okozta fejfájás, különósen a 

kezelés kezdetén. Esetenként arcpír, fáradékony
ság, orthostatikus hypotonia és reflex tachycardi~. 
Ritkán collapsus. néha bradycardiás szívnt
muszavar. Erő.s vérnyomáseséssei járó esetekben 
az anginás panaszok erősödhetnek 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adandó: 
- más vasodi!atátorokkal, antihypertensívu

mokkal, kalcium antagonistákkal, triciklikus antidep
resszánsokkal, alkohollal (a nitroglicerin vérnyomás
csökkentő hatása erősödhet). 

-heparinnal {a heparin hatása csökkenhet). 
e Figyelmeztetés 

Alacsony töltőnyomással járó heveny szívinfarc
tusban a készítményeket csak óvatosan szabad al
kalmazni. 

Akut szívinfarctusban csak szigorú ellenőrzés 
mellett adhatók. 

90 Hgmm alatti systolés vérnyomás eselén nem 
szabad alkalmazni. 

A Nitro Poh! infúzió alkalmazásakor inzulinnal 
kezelt betegek esetében figyelembe kell venni. 
hogy az oldat 5% glukózt tartalmaz. 

Terhességben megfelelő óvatossággal a ha
szon/kockázat gondos mérlegelése után adható! 
(ÁIIatkísérletes vizsgálatok ugyan magzatkárosodás
ra nem utaltak. de óvatosság ajánlatos.) 

A nitroglicerin jól tolerálható, nagy terápiás hatás
szélességű gyógyszer. melynek igen nagy adagjainál 
sem lép fel kritikus vérnyomásesés, amennyiben más 
kóros tényezák a vérnyomást nem befolyásolják. 

T ú/adagolás az ismert mellékhatások gyakoribb 
előfordulását eredményezheti: fejfájás, vérnyomás
esés, orthostaticus szabályozási zavarral és reflek
torikus tachycardiával. Nagy adagoknál {20 mg/ttkg) 
a lebomlás folyamán keletkező nitrit ionok miatt 
methaemoglobin képződés, cyanosis és tachypnoe 
jelentkezhet. 

A túladagolás kezelése 
A terápia mindenekelőtt a vérnyomás emelésére 

irányul. Enyhe esetekben a beteg lefektetése a lá
bak felemelésével a tünetek megszünését eredmé
nyezheti. 

Súlyos túladagoláskor'a mérgezések kezelésé
nek és/vagy a shock leküzdésének általános irány 
elveit kell alka1mazni. 

Kifejezett hypotaníában volumenpótlást kell vé
gezni. Kivételes esetekben sympathomimetikumok 
alkalmazhatók. 

A súlyosság foka szeríni a következő ellensze
rek ajánlhatók: 

1. C-vitamin: 1 g per os vagy nátrium-sá formá
jában iv. 

2. 1 %-os metilénkék oldatból 50 mg-ig ív. 
3. Toludinkék, kezdetben 2-4 ml/ttkg iv., több

ször: 2 ml/ttkg iv. 

4. Oxigén belélegeztetés, hemodialízis, vér
csere. 

A Nitro Pohl infúzió vizes izotóniás oldat, hígítás 
nélkül adható infúzióban. 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytól védve. 
• Megjegyzés: Fb 
• Törzskönyvi szám: + + K - 1179 

A nitroglicerin értágulatot okoz, kü!ónösen a vé
nákban. A vénás kínálat ezért a szívben csökken, 
ezáltal az előterhelés kisebb lesz. Anginás betegek
ben az előterhelés csökkenése révén a megemelke
dett töltőnyomás mindkét szfvkamrában mérséklő
dik és ezáltal a kamrák térfogata és a falfeszülés ki
sebb lesz. Ennek eredményeként a szívizomzat oxi
gén fogyasztása is csökken. 

A nitroglicerin sublingualis alkalmazásakor a 
szájüregböJ gyorsan felszívódik és a keringést a máj 
megkerülésével éri el. A maximális plazmaszint kb. 
4 perc mú!va alakul ki. Per os alkalmazásnál a bio
haszncsutás 5% alatt marad. 

A nitroglicerin a májban és a vörösvérsejtekben 
kevésbé hatásos anyagcsere termékekre bomlik le. 
Túlnyomóan metabolitjai formájábanavesén át ürül, 
kevesebb, mint 1 %-a változatlanul. Fehérjekötődése 
a plazmában kb. 60%. 
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A Nitrolingual spray biológiai hozzáférhetósége 
igen jó, a nitroglicerinre átlagon felüli, pl cmax = 1 ng/ 
ml vagy AUC = 1 O ng/ml értékeket mértek. Ezért 
sublingualis alkalmazással a plazmaszint merede
ken emelkedik és a hatás azonna! fellép. 
e Hatóanyag 

80 mg nitrog!ycerinum 12,5 g-os palackonként 
(0,4 mg nitroglycerinum adagonként). 
e Javallat 

A:z angina pectoris valamennyi formája, az angi
nás rohamok megelőzése, heveny szívizom infarc
tus, heveny balszívfél elégtelenség, szívkatéterezés 
okozta koszorúér spazmus, PTCA alatt az 
ischaemia-tűrés meghosszabbítása. 
o Ellenjavallat 

Heveny perifériás keringési elégtelenség 
(shock, collapsus). kifejezett hypotonia (systolés 
vérnyomás kisebb, vagy egyenlő, mint 90 Hgmm), 
kardiogén shock, amennyiben megfelelő balkamrai 
végdíasztolés nyomást intraaortikus ballonp.ump~ 
vagy pozitív inatrop gyógyszer nem képes btztost
tani. 
o Adagolás 

A Nitrol1ngual alkalmazásakor a védókupakot el 
kell távaHiani és a porlasztófejet függőlegesen felfe
lé tartva annak nyílását lehetőleg a szájnyíláshoz kö
zel kell tartani. A porlasztófej nyílását könnyen ki le-



het tapintani, ez az éjszakai használatot megkönnyí
ti. Legcélszerübb a nyelvre, vagy a nyelv alá perme
tezni, anélkül, hogy azt belélegeznék. A Nitrolingual 
sprayt használat előtt nem szükséges felrázni. 

Angina pectoris roham kezdetén vagy közvetle
nül olyan megterhelés előtt, mely a tapasztalat sze
rint anginás rohamokat válthat ki, az állapot súlyos
ságától . vagy a gyógyszerre való érzékenységtól 
függóen visszatartott légzésnél szakásasan kb. 30 
másodpercenként 1-3 adagot kell a szájüregbe 
permetezni. A sprayt nem szabad belélegezni. 

TOdóoedemával járó vagy anélkü!i heveny bal
gzivfél elégtelenségben illetve szívizominfarktusban 
első alkalommal a sz okásos adag 2-3 spray adag. 
Hatástalanság esetén 5 percen belül {a kórházi fel
vétel előtt csak orvosi ellenőrzés melfett) további 
2-3 adagot .lehet a szájüregbe fecskendezni. Ha 
10 perc múlva javulás nincs, ismét 2-3 adagot lehet 
a szájüregbe porlasztani a systolés nyomás ellenőr
zése mellett (a systolés nyomás nagyobb legyen, 
mint 100 Hgmm). 

Coronarographia előtt 2-3 adagot kell a száj
üregbe permetezni. 

Egy palack legalább 200 adag nitroglicerint tar
talmaz. 
e Me!lékhatás 

Gyakran értágulat okozta fejfájás, kOlönösen a 
kezelés kezdetén. Esetenként arcpír, kábultság, 
orthostatikus hypotonia és reflex-tachycardia. Rit
kán collapsus, esetenként bradycardiás ritmusza
var. Néha, erős vérnyomássüllyedésnél az anginás 
panaszok erősödhetnek. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adandó: 
- más vasodilatátorokkal, antihypertenzívumok

kal, kalcium antagonistákkaL tricik1"1kus antidep
resszánsokkal (erősítik a Nitrolingual vérnyomás
csökkentő hatását), 

- dihidroergotaminnal (vérszintjét a Nitrolingual 
emelheti és ezzel hatását növelheti). 

- heparinnal (hatását a Nitrolingual csökkent
heti). 
• Figyelmeztetés 

Alacsony töltőnyomással járó heveny szívizom
infarctusban a Nítrofingual sprayt csak óvatosan 
szabad alkalmazni. 

Heveny szfvizominfarctusban csak orvosi fel
ügyelet mellett óvatosan szabad adni, 90 Hgmm alat
ti szisztolés nyomás esetén használatát kerülni kell. 

Terhességben csak a haszonikockázat arány 
gondos mérlegelése után alkalmazható (Áilatkísér
letekben magzatkárosodást ugyan nem észleltek, 
de óvatosság ajánlatos.) 

Alkalmazásának első szakában - egyénenként 
meghatározandó ideig- járművet vezetni, vagy bal
eseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A további
akban egyénileg határozandó meg a tilalom mérté
ke. Alkalmazásának idején alkohol fogyasztása tilOs. 
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Túladagolás: A nitroglicerinnek jó a terápiás ha
tásszélessége, Túladagoláskor a jól ismert mellék
hatások fokozottan jeiennek meg. A nitroglicerin 
adagjának túlzott növelése sem süllyeszti a vérnyo
mást kritikus szintre, hacsak: más kóros tényezők 
nem befolyásolják azt. 

A túladagolás fő tünetei: fejfájás, vérnyomás
esés, orthostatikus szabályozászavarral és reflex 
tachycarcflával. 

Nagy adagok eselén {20 mglttkg) a lebomlás fo
lyamán keletkező nitrit ionok miatt methaemoglobin 
képzódésse!, cyanosissal és tachypnoeval kell szá
molni. 

A túladagolás kezelése mindeneke!őtt a vérnyo
más emelésére irányul. Enyhe esetekben a beteget 
vlzszintes helyzetbe hozva a lábak felemelésével a 
tünetek megszünnek. 

Súlyos túladagolásban a mérgezések kezelésé
nek általános irányelveit kel! figyelembe venni 
és/vagy a shock-t leküzdeni. Kifejezett hypo
taníában volumenpótlást kell végezni. Kivételes 
esetekben sympaticomimeticumok alkalmazhatók. 

A súlyosság foka szeríni a következő ellensze
rek ajánlhatók: 

1. C-vitamin; 1 g per oS vagy nátrium-sá formá
jában iv. 

2. Metilénkék: 1 %-os metilénkék oldatból 50 mg
ig iv. 

3. Toluidinkék: kezdetben 2-4 ml/ttkg iv., több
ször: 2 ml/ttkg iv. 

4. Oxigén belélegeztetés: haemodialysis, vér
csere. 

Eltartás: A palackat nem szabad 50 °C fokot 
meghaladó hőmérsékletnek kitenni és a napfénytől 
is védeni kell. A gyógyszer kifogyása után nem sza
bad kifúrni vagy tüzbe dobni. 

A dohányzás mellett, nyílt láng vagy bármilyen 
izzó anyag jelenlétében az aeroszol! tilos használni. 
e Megjegyzés: + + Vn 
• Törzskönyvi száma: K - 1527 

A nitroglicerin tágítja a coronaria ereket, a peri
fériás érrendszer!, ezen belül a venulákat és az ar
tériákat is. Csökkenti a szív elő- és utóterhelését. 
Anginás betegekben oldja a coronaria spasmust, ja
vítja a szfvizom oxigén ellátását, és a terheléses to
leranciát. 

A száj nyálkahártyáról jól szivódik fel, hatása 2-3 
perc alatt jelentkezik és kb. 30 percig tart. 
• Hatóanyag 

0,5 mg nitroglycerinum sublinguális tablettánként. 

a Javallat 
Angina pectorisos roham megszüntetése, fizikai 

terhelés előtt a roham jelentkezésének kivédése cél
jából. 

Tesztelésre atípusos mellkasi fájdalom elkülöní
tésére, Heveny balszívfélelégtelenségben adjuváns 
kezelésre sürgősségi esetekben. Heveny myocar
dialis infarctusban a telődési nyomás csökkentésé
re, amíg más gyógyszer nem áll rendelkezésre. 
e Ellenjavallat 

Organikus nitrátokkal szembeni túlérzékenység, 
szúkzugú glaucoma, súlyos hypotonia, emelkedett 
koponyaúri nyomással járó folyamatok _(agyvérzés, 
agysérülés), anaemia. 
e Adagolás 

Fájdalom (vagy nehézlégzés) esetén 1-2 
tabletta nyelv alá helyezése. 15 perc múlva lehet 
ismételni hatástalanság vagy újabb igény ese
lén. 
o Mellékhatás 

Lüktetéses fejfájás, szédülés, alacsony vérnyo
más, ájulás, tachycardia, arckipirulás, hányinger, 
nyugtalanság, nyelvzsibbadás, methemoglobi
naemia. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- antihypertenzívumokkal, triciklikus antidep

resszánsokkal (fokozott hypotenzió) 
e Figyelmeztetés 

Migrénben adagolása fokozott óvatosságat iQé
nyel. 

Alkalmazásának ideje alatt alkohol nem fo
gyasztható! 

Fokozza a katekolamir'lok, valamint a VMA (vani
linmandulasav) vizelettel való kiválasztódását. 

Elta(tás: hűvös helyen, légmentesen, fénytól 
védve. 
e Megjegyzés: + + V n 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 10967 

NITROMINT aeroszol (Ül g} . . .• ·· .. 

EGIS. . • ·. ATC kÓd: C01D A02 

A nitroglicerin az érfal simaizomzatára hatva tá
gítja a perifériás vénákat és artériákat, a coronaria 
ereket ezúton csökkenti a szív elő- és utóterhelését, 
a szív munkáját, oxigénigényét javítja a coronaria
keringés!, az ischaemiás szívizom oxigénellátását 
Hatására javul a szív teljesítménye, nő a terhelési to
lerancia. A szájnyálkahártyára juttatott nitroglicerin 
aeroszol gyorsan felszívódik, hatása 1 percen belül 
jelentkezik. 
e Hatóanyag 

8 g nitroglycerin solutum, 1% 10 g-os palackon
ként (0,4 mg nitroglycerinum adagonként). 

e Javallat 
Akut angina pectoris roham, fizikai terhelés 

előtt alkalmazva a roham megelőzése. Heveny 
bal-szívfélelégtelenség (asthma cardiale) adju
váns kezelése sürgősségi esetekben. Akut 
myocardialis infarctusban a telődési nyomás 
csökkentésére. 
e Ellenjavallat . . __ ... 

organikus nitrátokkal szembeni túl8rzéK8ilység, 
szúkzugú glaucoma, súlyos hypotonia, emelkedett 
koponyaűri nyomással járó folyamatok (agyvérzés, 
agysérülés), anaemia. 
e Adagolás 

Az adagolószelep egyszeri lenyomásával 0,4 mg 
nitroglicerinnek megfelelő oldat távozik a· mechani
kus pumpával ellátott palackból. 

Roham esetén a beteg ülö helyzetében 1-2 ada
got kell a nyelv alá juttatni a szórófej lenyomásával. 
Szükség esetén ennél több, de 15 percen belülleg
feljebb 3 adag alkalmazható. Profilaktikusan 1 fúvás 
a terhelés előtt 5-10 percceL 
o Mellékhatás 

A szájban átmenetileg enyhe égö érzés, fejben 
lüktetés, arckipirulás, fejfájás, szédülés, palpitatio, 
melegségérzés, hányinger, izzadás. Fól~g túlada
goláskor ritk~n cyanosis és methaemoglobinaemia 
előfordulhatnak. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- antihypertensfvumokkal, triciklikus antidep

resszánsokkal (hypotensio fokozódik). 
e Figyelmeztetés 

Nyíltzugú glaucomában, migrén eselén adago
lása fokozott óvatosságat igényel. Fokozza a 
katekolaminok, valamint a VMA (vanilinmandulasav) 
vizelettel való kiválasztódását. 

A betegek nitroglicerin iránti egyéni érzékenysé
ge nagyon eltérő, ezt az adagolásnál figyelembe 
kell venni. 

A gyógyszer alkalmazása terhességben csak a 
haszon{kockázat alapos mérlegelése után ajánlott. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig- járművet vezetni, vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos! A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának ideje alatt alkohol fogyasztása 
tilos! 

Alkalmazásakor a palackat függólegesen, szó
rófejjel,felfelé kell tartani. 
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Túz-és robbanáSveszélyesi 
Eltartás: Fénytől, sugárzó hótól védve, hűvös he

lyen tartandó! 
Dohányzás és nyílt láng mellett alkalmazni, illet

ve tárolni tilos! 
Az üres palackat tüzbe dobni nem szabad! 

e Megjegyzés: + + Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3705 



NITRÓMINT•retaril2j61Tlg tal)i~ttá 
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EGÍS ··• A~~ki~. 6o1d;id2•. 

A nitroglicerin vasaaktív tulajdonságaiból adó
dóan a venu!ák és kismértékben az arteriafák sima
izom-elemei relaxálódnak, az erek kitágulnak. A ko
szorúserek tágulatának eredményeként fokozódik a 
szívizomzat perfúziója, javul oxigénellátása, elő- és 
utáterhelése csökken. A tablettagyártási technoló
gia biztosítja a fokozatos nitroglicerin leadást. A 
retard készítménnyel - a nitrát-tolerancia figyelem
bevételével - tartós nitráthatás biztosítható. 
e Hatóanyag 

2,6 mg nitroglycerinum tablettánként. 
e Javallat 

Effort és vasospastikus angina megelőzésére és 
kezelésére. Szívelégtelenségben a digitálisz-és 
diuretikus kezelés kiegészítésére. 

Akut angina pectorlsos roham kezelésére nem 
alkalmas. 
e Ellenjavallat 

Emelkedett koponyaúri nyomás, glaucoma, sú
lyos anaemia, ismert nitroglicerin intolerancia. 
e Adagolás 

Egyéni beállftást igényel, a beteg nitroglicerin
érzékenységétől, a betegség súlyosságától, a mel
lékhatások jelentkezésétól függóen. A tablettákat 
egészben kell lenyelni. Adagja általában. naponta 
2-szer 1 tabletta étkezés előtt {reggel és délben) 
Az adag szükség esetén fokozatosan napi 2-szer-
2 tablettára, ill. 2-szer 3 tablettára emelhető. Szív
elégtelenségben 1-2 hetes szedés után néhány na
pos szünetet kell tartani. Folyamatos {reggel-dél
ben-este) szedése célszerűtlen a nitrát-tolerancia 
kialakulása miatt. 
e Mellékhatás 

Fejfájás, szédülés, gyengeségérzés, enyhe 
gastrointestinalis tünetek, ezek az adag csökkenté
sére elmúlnak, a kezelés megszakitását általában 
nem teszik szükségessé. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
- antihypertensivumokkal, major tranquillan

sokkal triciklikus antidepresszánsokkal (vérnyomás
csökkenés léphet feJ); 

- diureticummal együtt tartósan szedve hypo
volaemiát okozhat. 
e Figyelmeztetés 

Alkalmazásának Ideje alatt alkohol nem fo
gyasztható. 

Eltartás: hűvös helyen, fénytól védve, légmente
sen. 
e Megjegyzés: + + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3648 
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Mint szerves nitrátvegyület az erekre kifejtett si
maizom-lazító hatása révén csökkenti a perifériás 
ellenállást, tágítja a coronariákat és ezen hatások 
révén javítja a szívizom oxigénellátását és egyben 
csökkenti oxigénigényét A kedvező haemody
namikai változások eredménye végsősoron az 
antianginás effektus. A hatás 1 órán belül jelentke
zik és körülbelül 5 óra hosszat tart. 
e Hatóanyag 

10 mg pentaerithritylum tetranltricum tablettán
ként 
• Javallat 

Angina pectorisos roham megelőzése. 
e Ellenjavallat 

Collapsus, agyvérzés, anaemia. 
e Adagolás 

Naponta 2-szer 1, 2-szer 2 vagy 2-szer 3 tab
letta. 
• Mellékhatás 

Fejfájás, hányinger, szédülés, hosszantartó ke
zelés eselén orthostetikus hypotonia, tachycardia, 
methaemoglobinemia. 
• Figyelmeztetés 

Gfaucomában. migrénben adagolása fokozott 
óvatosságat igényel. Fokozott eg-yéni érzékenység 
eselén vérnyomásesés, reflektorikus pulzusgyorsu
lás előfordulhat. Alkalmazásának ideje alatt alkohol 
nem fogyasztható! 

Eltartás: hűvös helyen, fénytól védve, légmente
sen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3076 

'NJYAL.IN .. 'o.':zs%:;"J<l~<ti.S·tio><'1·:;n;,f··· ·· 
NiVALIN1% injekció(10xjmíj'. 

Parasympathomimeticum. Alkaloid, amely a 
Galanthus woronowi (Amaryllidaceae) növényból 
izolálható. A neostigminhez hasonló, reverzibilis 
kolineszteráz-gátló tulajdonságokkal rendelkezik. 
e Hatóanyag 

2,5 mg, illetve 10 mg galanthaminium bromatum 
{1 ml) ampullánként 
• Javallat 

Myasthenia gravis, dystrophia muscuiorum 
progressiva. Neuritis, polyneuritis, radiculitis, radi-

culaneuritis cerebrális keringési zavar következté
ben kialak~lt mctoros és érzészavar. Psychés és 
spinális eredetű lmpotentia. Fizikoterápiával, gyógy
tornával kombinálva poliomyelitis rehabilitációja. Az 
emésztócsatorna és az urogenitális szervek simaiz
mainak csökkent tónusa. Kurárehatás közöm
bösítése. 
e Ellenjavallat 

Epilepsia, asthma bronchiale, stenocardla, 
bradycardia. 
e Adagolás 

A szükséges adagot a beteg korának, a beteg
ség természetének megfelelóen egyénileg kell beál
mani. 

Felnófteknek általában egyszerre 2,5-1 O mg sc. 
A napi adag legfeljebb 20 mg. A kezelést ajánlatos 
a legkisebb adaggal kezdeni és a toleranciának 
megfelelóen, fokozatosan emelni a kívánt hatás el
éréséig. Egy kúra időtartama 10-20--30 nap, mely 
szükség eselén megismételhető. Kurárehatás kö-. 
zömbösítésére iv. 15----25 mg adható. 

Gyermekek átlagos egyszeri adagja: 
1-2 éves korban 0,25-0,5 mg; 
3-5 éves korban 0,50---1 ,Omg; 
6-10 éves korban 0,75----2,0 mg; 
11-15 éves korban 1,25----5,0 mg. 

e Mellékhatás 
Túladagolás vagy fokozott egyéni érzékenység 

eselén ptialismus. bradycardia, szédülés, ilyenkor a 
kezelést kisebb adaggal kell folytatni. 

Szükség esetén a galantamin-hatás közömbösí
tésére atropin inj. vagy más parasympatholyticum 
adható. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: +V (0,25% injekció) 

Fb (1% injekció) 
e Törzskönyvi szám: K- 314 (0,25% injekció) 

K- 579 (1% injekció) 

NIZóRAL2%·.kl'em.i(2o•g)•• •<•··•«•••······· 
:::.:A-tc::k'4~ :BÖ't~~b~·~;:, 

A ketakonazol szintetikus imidazolszármazék. Szé
les hatásspektrumú gombaellenes szer, amely a gom
bák sejtmembrán anyagcseréjét (ergoszterol szintézis) 
támadja meg, ezáltal megváltozik a membrán perme
abilitása, a sejt nem képes tovább osztódni. 
e Hatóanyag 

0,4 g ketoconazolum 20 g 0,2% natrium sulf~ro
sum anhydricum tartalmú, vízzellemosható kenocs
ben. 
o Javallat 

Mind8n bórmikózis, melynek kórokozói: 
- dermatophytonok {pl. Trichophyton- és 

Microsporum-fajok, Epidermophyton floccosum) 
- sarjadzógombák {pl. Candida a/bicans, illetve 

egyéb Candida-fajok) 

- Malassezia turtur (Pityrosporum orbiculareJ 
A kezelésre reagáló kórképek: 
Mycosis superficialis, erasio interdigitalis, inter

triga mycotica, intertrigo psoriatica, ekzema 
mycoticum, pityriasis versicolor. 
e Ellenjavallat 

Ketoconazol túlérzékenység. 
A szem kezelésére nem alkalmazható. 
Noha a bőrön át felszívódása jelen-téfttélen, ter

hességben és a szoptatás esetén a várható előny 
és a lehetséges kockázat mérlege!ésével adható 
csak. 
e Adagolás 

A fertőzött bórfelületet és környékét általában 
naponta egyszer, súlyosabb esetben kétszer be
kenni. 

A kezelésttünetmentesség ig, illetve azutB.n még 
néhány napig folytatni ket!. 

A sikeres kezelés várható időtartama: 
- dermatophytonok okozta bórmycosls esetén 

3--4 hét; 
-:- bórcandidiasis, pityriasis versicalor esetén 

2-3 hét; 
-Tinea pedis esetén általában hosszabb, 4-6 hét. 
Ha 4-6 hetes kezelés után sem sz-ámottevő akli

nikai javulás, akkor újbali diagnosztizálásra van 
szükség. 
e Mellékhatás 
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Bórvörósödés; égő-, csípő érzés; átmeneti ery
thema előfordulhat. 

Erős bőrkiütés, dermatitis illetve egyéb allergi
ás reakció fellépése eselén a kezelést abba kell 
hagyni. 
e Figyelmeztetés 

Nátrium szulfit tartalma miatt szulfitra érzékeny
elsősorban asthmás - betegeknél esetleg allergiás 
típusú reakciói válthat ki. 

A beteg figyeimét a higén-és előirások betartásá
ra fel kell hívni. 

Eltartás: hűvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 2224 

A ketakonazol szintetikus imidazolszármazék. 
Széles hatásspektrumu gombaellenes szer, mely a 
gombák sejtmembrán anyagcseréjét /ergoszterol 
szintézis/ támadja meg, ezáltal megváltozik a 
membrán permeabilitása, a sejt nem tud tovább 
osztódni. 
o Hatóanyag 

20 mg ketoconazolum grammonként Segéd
anyagok: nátrium-lauril-éter-szulfát, dinátrium-



monolauril-éter-szulfoszukcinát; kókusz-zsírsav 
dietanolamid, laurdimonium hidrolizárt állati kolla
gén; macrogol 120 metil-glükoz-dioleát, imidurea; 
tömény sósav; eritrozin E 127. 
e Javallat 

Felületi mycosisok: élesztőgomba· (PityrospO
rum) által okozott korpás bórgyulladás. Fonalas 
gombák okozta hajas fejbőr-mycosis, seborrhoeás 
dermatilisek (fejbőr, arc, törzs stb.), Pityriasis versi
color. 
• Ellenjavallat 

Ketokonazol-túlérzékenység. Kortikoszteroid 
tartalmú krémmel vagy kenöccsei együtt adni tilos. 
Kortikoszteroiddal való kezelés befejezése után 
2 héttel célszerű megkezdeni a Nizoral samponnal 
való kezelést. 

Terhesség és szoptatás időszaka: bár a sam
ponban lévő hatóanyag nem kerül a vérpályába, de 
terhesség és szoptatási idó alatt ennek ellenére al
kalmazása kerülendó. 
e Adagolás 

Alkalmazás külsöleg. Ügyelni kell arra, nehogy 
a szembe kerüljön. Az alkaimazás gyakorisága at
tól függ, hogy egy már létező gyulladást kell-e ke
zelni, vagy az újra fertőződési szükséges megaka
dályozni. 

Az érintett bórterületet Nizoral samponnal Je
mosva (6 ml egy tasak), a sampon 5-10 petcig ma
radjon a bőrön, mielótt leöblítjük. 

A hajas fejbőrön (seborrhoeás dermatitis, felüle
tes mycosisok) eselén hetenként kétszer 6 ml (1" ta
sak) 1-1 kezeléshez, 2-4 héten át. 

Seborrhoeás dermatitis (pl. arc, törzs): heten
ként kétszer 6 ml (1 tasak) 1-1 kezeléshez, 2-4 hé
ten át. 

ProfitaktikuS kezelés: Sebofrhoeás dermatitis 
(hajas fejbőr, arc, törzs stb): hetenként vagy kéthe
tenként egyszer lemosni Nizoral Samponnal az érin
tett bórterületet a kezelés eredményétól függóen 
2-4 héten át 

Pytiriasis versicolor: nyár előtt 3 napig .. naponta 
egyszer. 
• Mellékhatás 

Többnyire jól tolerálható. Közvetlenül kor
tikoszteroid kezelés után fennáll a bórizgatás le
hetősége, amit a bór vörösödése, égő érzés, eset
leg viszketés jelez. Bőrkiütés, ill. egyéb allergiás 
reakció fellépése esetén a kezelést abba kell 
hagyni. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Imidazol-származékokat tartalmazó készítmé
nyekre való túlérzékenység esetén orvosi konzultá
ció szükséges. 
o Figyelmeztetés 

Eftartás: Fénytól védve, 15-30 °_G között tar
tandó! 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1828 
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Hatóanyaga . a ketokonazo l széles spektrumú 
gom~-~ellenes szer. A gombák sejtmembrán anyag
cserejebe, ( ergoszterel szintézisébe) avatkozik be 
ez~ltal megváltozik a membi""án permeabilitása, ~ 
Sejt nem tud tovább osztódni. 
e Hatóanyag 

200 mg ketoconazo!um tablettánkén.t. 
ct Javallat 

Felületi mycosisok: sarjadzógombák okozta der
matomycosis és onychomycosis, dermatophyton 
gon:bák okozta haj~s fejbór mycosis, dermatomy
cosls, onychomycos1s {főleg Griseofulvin-intoleran
cia esetén), vaginalis mycosis {krónikus és rekur
rens esetekben a lokális kezelés eredménytelensé
ge után), krónikus mucocutan candidiasis, pityriasis 
capltis. 

Szisztemás mycosisok: száj és gyomor-bél trak
tus, helyi kezelésre nem reagáló urogenitális rend
szer recidiváló Sarjadzógombás fertőzései, egyéb 
belső szervi mycosisok, histoplasmosis, coccid
i~idomycosis, paracoccidioidomycosis blastomyco
SIS, candidiasis. 

Profilaktikus kezelés: immunrendszer Csökkent 
múködése esetén a gombás fertöZés megelőzé
sére. 
8 Ellenjavallat 

Akut és krónikus májbetegség. Terhesség, !ac
tatio. A készítménnyel szembeni túlérzékenység. 

Relatív ef!enjavalfat: májkárosadásra utaló ma
gas máj microsoma!is enzimértékek a "szérumban 
vagy hepatitis az anamnésisben. Mivel a ketokona
zol rosszul penetráJ a !iquorba, gombás menirigitis
ben adása nem ajánlott 
• Adagolás 

A Nizorált naponta egy alkalommal, a maximális 
felszfvódás érdekében étkezés közben ke/f bevenni. 

Felnőtteknek 

Felületi mycosisokban naponta 1 tabletta {200 mg). 
Amennyiben a klinikai eredmény nem kielégitő, az 
adag napi 2 tablettára {400 mg) emelhető. A keze
lés általában 2--3 hét. 

Dermatomycosisban a kezelés általában 4 hé
tig, pityriasis versicolorban 10 napig folytatandó. 

Onychomycosisban, krónikus mucocutan can
didiasisban napi 1 tabletta (200 mg) a klinikai és 
myco!ogiai gyógyulásig (3--12 hónap.). A fertőZött 
köröm teljes Ienővése szükséges a gyógyuláshoz. 

Szájsoorban napi 1 tabletta (200 mg) 2-3 hétig. 
Hajas fejbőr gombás fertózésében, Griseofulvin 

intolerancia esetén, napi 1 tabletta (200 mg) 1-2 hó
napig. 

Szisztémás mycosisok napi egy vagy két tabletta 
(200-400 mg), a tünetektót függöen, több hónapig. 

Vaginalís candidiasisban 2 tabletta (400 mg) na
ponta egyszer 5 egymást követő napon. Szükség 
esetén a kúra megismételhető. 

Profilaktikus kezelés napi 2 tabletta (400 mg) az 
alapbetegségtól függóen.eset!eg hónapokig. 

Gyermekeknek 
Kétéves életkor illetve 15 kg testsúly alatt csak 

akkor adható, ha· a beteg állapota feltétlenül indo
kolja a szisztémás antimycotikus kezelést: SO mg/ 
nap (% tabletta) 

- 15--30 kg testsúly között napi 100 mg (V2 tab
letta) 

- 30 kg testsúly felett: mint felnőtteknek. 
Profilaktikus kezelésre: 4-8 mg/ttkg. Általában 

ez az adagolási séma megszakítás nélkül folytatha
tó, a tünetek eltúnése, illetve a tenyésztés negatíwá 
válása után még legalább egy hétig. 
• Mellékhatás 

Émelygés, hányás, hasmenés fejfájás, paraes
thesia. Többnyire átmenetileg. Ritkán szédülés, ál
mosság, fotofóbia, zsibbadás, láz, arthralgia, throm
bocytopenia, alopecia, urticaria vagy más bórkiütés 
fordulhat elő. 

Néhány betegen allergiás reakciót észleltek. 
Az ajánlott terápiás adagnál (200 vagy 400 mg 

naponta) magasabb dózisban ritkán reverzibilis 
gynaecomastia és oligospermia fordulhat elő. Terá
piás adagban (200 mg naponta) a tesztesteron 
plazmaszintjének átmeneti csökkenése figyelhető 
meg, mely a N izoral kezelés abbahagyása után 24 
órán belül normalizálódik. 

Nizoral kezelés alatt ritkán hepatitis (legna
gyobb valószínűséggel idiosyncrasiás) alakulhat ki, 
leginkább akik kórelőzményében májbetegség 
vagy allergiás megbetegedés szerepelt. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Együttadása tifos: (a Nizoral tabletta bevétele 
után legalább 2 óráig): 

- antacidummal, anticholinerg szerekket vagy 
H

2 
receptor blockolóval, (a ketakonazol felszívódá

sát csökkentik). 
- rifampicinnel (csökkenti a ketakonazol plazma

szintjét). 
- clklosporinnal (növelheti a Cyclosporin A plaz

maszintjét). 
- anticoagulansokka! (rendszeres ellenőrzés 

szükséges, bár az észlelt kölcsönhatást egészsé
ges önkénteseken nem tudták reprodukálni.) 
e Figyelmeztetés 

A kezelés alatt a vérkép havonta, májfunkciós 
vizsgálatok (SGOT, SGPT. szérumbilirubin), alkali
kus foszfatáz, karbamid-N szintje a kezelés előtt, 
majd hetente, tartós kezelés esetén 2-4 hetente el
lenőrizendő. A:z. enzimértékek és a szérumbilirubin 
szint emelkedésekor, valamint, ha a májműködés 
elégtelenségének klinikai tünetei jelentkeznek a ke
zelés alatt, adását azonnal abba kell hagyni. A be
teget figyelmeztetni kel! az esetlegesen kialakuló 

májbetegség jellemző tűneteire: lázzal együttjáró fá
radtság, sötét vizelet, világos széklet, vagy sárga
ság. 

A hepatitis veszélyt növelő tényezák a követke
zők: nők SO év feletti életkora. előzetes kezelés 
Griseofulvinnal, májbetegség az anamnesisben, 
gyógyszerrel szembeni intolerancia, egyéb májká
rosító gyógyszer egyidejű adása. 

Mellékvesekéreg primer elégtelenségeNagy hy
pophysaer hypadrenia esetén vagy annak gyanúja 
esetén ketakonazol kezelés csak kielégító szubszti
túció biztosítása után alkalmazható, mert a szteroi
dok bioszintézisének gátlása révén a hypadreniás 
állapot súlyosbodhat, esetleg krízis alaku! ki. 

A Griseofulvin éS a Nizoral kezelés között egy 
hónap szünetet kell tartani. 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: + + V 
• Törzskönyvi szám: K- 222S (tabletta) 

;.r.l,ő'.s~~i?i~k'clols~[2Jiíll•··.·'· 
NCÍ~SPAt~blelfa·(20x)·. 
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A drotaverin izokinaJin származék, közvetlenűl a 
simaizmokra ható spasmolyticum. A simaizomsejtek 
felszínéhez kötödve annak membránpotenciálját és 
permeabilitását változtatja meg. A hatásmechaniz
musban a faszfediészteráz enzim gátlása, következ
ményes cAMP szint növekedés és a sejtek megnö
vekedett kezdeti kalcium felvétele játszik szerepet. 
A papaverinnél erősebb hatású, felszívódása gyor
sabb és tökéletesebb, kevésbé kötődik a plazmafe
hérjékhez. Előnye, hogy a papaverin parenterális al
kalmazásakor észlelt légzés-izgató mellékhatás a 
drotaverinnél nem jelentkezik. 
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A drotaverin simaizomgörcs-oldó hatása függet
len a vegetatív beidegzés jellegétől, egyaránt hat a 
gastrointestinalis, biliaris, urogenitalis és vascularis 
rendszer simaizomzatára. Értágító hatása révén 
fokozza a szöveti vérellátást 

A drotaverint a máj metabolizálja és az epén ke
resztül a széklettel választódik ki 50%-ban, 30%-át a 
vese eliminálja a vizeletteL 

Biológiai felezési ideje 6--22 óra. 
e Hatóanyag 

40 mg drotaverinium chioratum alkoholos-vi
zes oldalban (2 ml) ampullánként, illetve tablettán
ként 
e Javallat 

Simaizomgörcsök biliáris eredetű megbetege
désekben; cholecystolithiasis, cholangiolithiasis, 
cholecystitis, pericholecystitis, cholangitis, papillitis. 
Húgyúti eredetű simaizomgörcsök nephrolithiasis, 
ureterolithiasis, pyelitis, cystitis, hólyag tenesmus. 



Adjuvánsként: 
- gastrointestinalis eredetű simaizomgörcsök 

esetén: ulcus ventriculi és duodeni, gastritis, enteri
tis, colitis, cardia és pylorus spasmus, irritabilis co
lon syndroma, spastikus obstipatios, illetve mete
oristikus formái esetén, pancreatitisben; 

- gynecologiai betegségekben: dysmenor
rhoea, adnexitis, túl erős, viharos fájástevékenység, 
tetanus uteri, fenyegető vetélés; 

- hypertonia betegség: akut hypertoniás crisis 
esetén. 
o Ellenjavallat 

Súlyos máj-, vese-, és szívefégtelenség, !l-lll fo
kú AV-black. 
o Adagolás 

Szakésos adagja felnófteknek naponta 40-
240 mg (1-3-szor 2-4 ml) sc. vagy im., illetve 
120-240 mg (3-szar 1-2 tabi.). Heveny kócolica 
megszüntetésére 40-80 mg (2-4 ml) ív. 

Gyermekeknek 1--6 éves korig napi 40--120 mg 
(2-3-szar Y2-1 tabletta), iskoláskorúaknak napi 
80-200 mg (2-5-ször 1 tabletta). 
e Mellékhatás 

Fejfájás, szédülés, hányinger, palpitatio, vérnyo
másesés, álmatlanság, obstipatió. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
levodopávai (antiparkinson hatás csökken, illet

ve a rigiditás és a tremor súlyosbodik). 
e Figyelmeztetés 

Parenterálisan csak fekvő helyzetű betegnek 
szabad beadni. 

Fokozott elővigyázatossággal adható glaucoma 
és prostata hypertrophia esetén. 

Megfelelő tapasztalatok hiányában terhesség 
idején az elóny/kockázat gondos mérlegelésével 
adható. 

Eltartás: Az injekciót szobahómérsékleten, a 
tablettát szobahómérsékleten, fénytól védve. 
e Megjegyzés: +V (injekció) Vn (tabletta) 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3233 (injekció) 

Tsz.: 3232 (tabletta) 

NQBRIUM 5níg'kapszula{;lll~)• c. 
NOBRI.UM·10·nígkapszula:(slJx)·,· 

Feszültségoldó és nyugtató hatású gyógyszer. 
Befolyásolja a vegetatív idegrendszer működését, 
javítja a psychovegetatív állapotot 
e Hatóanyag 

5 mg, ill. 1 O mg medazepamum kapsZulánként. 
e Javallat 

Szorongással együttjáró psychovegetativ reak
ciók. 
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Elsődleges psychovegetatív syndromák: izga
tottság, ingerlékenység, fokozott izgalmi állapot, 
idegesség, gyenge koncentrálóképesség. 

Psychovegetatív eredetű szív- és érrendszeri 
zavarok: tachycardia, hypotonia, hypertonia, angi
na pectorist szlmuláló tünetek, praecardialis -szo
rongás. 

Psychovegetativ eredetű légzőrendszeri zava
rok: hyperventillációs syndroma, nyomás vagy sze
rítás érzése a mellkasban. 

Psychovegetatív eredetű gastrointestinális zava
rok: gombóc érzése a nyelőcsőben, hányinger, fel
fújódás érzése, görcsök, vastagbélhui-ut. 

Egyéb: somatikus betegséggel együttjáró emo
tionalis tünetek: túlzott félénkség, neurotikus szoron
gás, társadalmi beilleszkedési nehézség. 
• Ellenjavallat 

Benzodiazepin-túlérzékenység. Gyógyszerfüg
góség egyéb gyógyszerekhez, alkoholhoz. 

Terhességben, kOlönösen annak első hónapjai
ban csak rendkívül indokolt esetben adható. 
e Adagolás 

Individuális. Felnőtteknek általában naponta 
2-3-szar 10 mg. 

A készítmény gyorsan hat, a terápiás eredmény 
stabilizálásához azonban legalább 14 napos keze
lés javasolt. A javulás mértékétól függően néhány 
hét, de legkésőbb 3 hónap után meg kell kísérelni a 
kezelés abbahagyását. A gyógyszer adásának 
megszüntetése általában nem okoz problémát. 
Hosszabb ideig tartó adagolás esetén csak fokoza
tos adagcsökkentéssel szabad a kezelést abba
hagyni. 

Idős betegeknek naponta 3-4-szer 5 mg. 
Máj- és vesefunkciós zavarokban az adagolást 

kOlönös óvatossággal, egyedileg kell megállapítani. 
e Mellékhatás 

Enyhe fáradtságérzés, amely dózisfüggő és a 
napi adag csökkentésével megszüntethetó (különö
sen idős betegeknél fordul elő). 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Óvatosan adható: 
Központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel, 

neurolepticumokkal, tranquillánsokkal, antidep
ressívumokkal, altatókkal, analgeticumokkal, anaes
theticumokkal {ezek központi nyugtató hatását fo
kozza). 
e Figyelmeztetés 

Myasthenia gravis esetén a már fennálló izom
gyengeség miatt kOlönös óvatossággal adható. 

Benzodiazepin-származékok szedésekor 
gyógyszerfüggőség ritkán fordul elő a javasolt ada
gokban. 

Hosszantartó, nagyobb adagú kezelés hirtelen 
abbahagyása elvonási tüneteket okozhat, ezért a 
készítmény adagját fokozatosan kel! csökkenteni. 

A gyógyszer bevételét követő 4-6 órán át gép
járművet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó mun-

kát végezni tilos, mivel az egyén érzékenységétól és 
az alkalmazott adagtól függóen a készítmény külön
böző mértékben módosítja a betegek reakcióképes
ségét. 

Alkalnwzásának, ill. hatásának tartama alatt tilos 
szeszesitalt fogyasztani. 

Túladagolás esetén hyporeflexia, hypotensio, 
tachycardia, hypothermia, aluszékonyság, coma 
léphet fel. Kezelése tüneti, a beteget állandó fel
ügyelet alatt kell tartani. 

Eltartás: szabahőmérsékleten (35 °C alatt). 
• Megjegyzés: + V 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3829 

NODrTRAN végbélkúp (iOJ(j 

-PHARMAFÓ_NTANAJ __ -:- :,):.Tt:_kód~:G'Q~Á-'Öb~-~: 

Az aranyeres csamák kezelésében a viszke
tés, vérzés, gyulladás és fájdalom enyhítését segí
ti elő. 

Furazolidon tartalma miatt antibakteriális hatást 
is kifejt. Helyi alkalmazáskor magas lokális, kemote
rápiás koncentrációt biztosít. A kombináció érzéste
lenítő, gyulladáscsökkentő, érszűkító hatású anya
gokat is tartalmaz. 
e Hatóanyag 

0,3 mg epinephrinum, 0,04 mg aetheroleum 
millefolii, 4 mg mentholum, 8 mg camphora, 30 mg 
praeainium chloratum, 40 mg ephedrinium chlo
ratum, 40 mg furazolidQnum kúponként. 
O Javallat 

Nodi haemorrhoidales. 
e Adagolás 

Naponta 1-2 kúp. 
Eltartás: hűvös helyen. 

• Megjegyzés: + Vn 
o Törzskönyvi szám: Tsz.: 3162 

NOLICIN .. tabletta(:!Ox)·:i·················; ... ••·••··• 
KÁKA • • ' •>AT<::•.kQa:•J01MA06• 

A No!icin per os is hatásos, húgyúti fertőzések
ben alkalmazható kinolon származék. 

A legtöbb Gram-negatív és néhány Gram-pozitív 
mikroorganizmussal szemben bactericid hatású 
(E.co/i, Klebsiella, Proteus spp., Providencia spp., 
Enterobacter, Morganella, Serratia, Pseudomonas 
spp., Staphylococcusok, a St. faecalis kivételével). 
Anaerobokra hatástalan. 

Acinetobacterrel és Enterococcus-szal szem
ben hatása jelentéktelen. 
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Gyorsan, de részlegesen szívódik fel oralis al
kalmazás során. Elsősorban {<50%) a vizeletben 
választódik ki, változatlan formában. 
• Hatóanyag 

400 mg norfloxacinum tablettánként. 
e Javallat 

A készítmény hatóanyaga iránt érzékeny kóroko
zók okozta akut és krónikus húgyúti infekciók {szö
vódményes és nem szövódményes~fonrrája). 
e Ellenjavallat 

Kinolon származékokkal szembeni túlérzékeny
ség. Májelégtelenség. 

Szoptatás és a terhesség első trimestere. 
Pubertás előtti korban gyermekeknek. Epilep

szia. 
o Adagolás 

Szakésos napi adagja 2-szer 400 mg (2-szer 1 
tabletta). 

A legnagyobb napi adag 1600 mg (4 tabi.) le
het. 

A kezelés átlagos tartama 7-14 nap. 
Veseelégtelenségben szenvedő betegeknél is 

alkalmazható. A szokásos dózis adható, ha a krea
tinin clearence nem csökken 20 ml/min. alá, vagy a 
szérum kreatinin szint nem emelkedik 440 llmol/! fö
lé. 
e Mellékhatás 

Előfordulhatnak gastrointestinalis tünetek (hány
inger, étvágytalanság, hasmenés), idegrendszeri tü
netek, fejfájás, fáradtság, aluszékonyság. A kezelés 
befejeztével a tünetek megszűnnek. 
e Figyelmeztetés 

A kezelés ideje alatt gondoskodni ke!l a normá
lis d iuresis fenntartásáróL 

Alkalmazásának időtartama alatt járművet ve
zetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni 
tilos! 

Eltartás: szobahómérsékleten, fénytől, hótól, 
nedvességtól védve. 
e Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K - 1455 



~qóiRó~ll.4óo'riJ.9:káf)sz~Í~(6Q)(h. 
NöóiRÓPIL:. lioo mg iilmtábieiiá .. 
.• (a~x;"~pXl•••··· ' .••.....••• !.: ;";:;•; :•~······ 

. NOOTROPIL:.1200,ing.filmtablö~··· 

1 •..• ·<~~~;~q)(r<.< >,r·:.:.·.•···• <2: .. 
NO()TR.OPI.L:.12i!fi.nfúzi~:(~.O .• IJÍI).• •. 

NO()TROP1~•33~·os ~~d~t(1 ~s•.!]lll••· 
NO~TRÖPII. •. 1.g injekció . •• c ••>·••• • 

(12a!]l()~ua)*•.····•·•········· • •;<:···•·• 
N00l"ROPIL:..3 g i!1jekció(4•x ÍSml). 

ucs .••. 

Hatóanyaga, a piracetam "normalizálja" a neu
ronok anyagcseréjét és a neurotranszmisszió!. A 
sejt energiaforgalmát hypoxia esetén is fenntartja. 
Vascularis szinten helyreállítja a ceffibralis mikro
cirkulációt, csökkenti az arteriafák spasmusát, de 
nem okoz vasodilatatiót. Csökkenti a vörösvértestek 
adhaesióját az endotheliumhoz, a thrombocyták fo
kozott aggregációját és a vér viszkozitását, vagyis 
növeli a vörösvértestek deformabililását és javítja a 
capillaris perfusiót. 

Direkt módon javítja a cognitív funkciókat (tanu
lás, memória, éberség és tudatosság), mind normál 
személyeken, mind funkcionális deficitben szenve
dőkön. Ugyancsak védi a cognitív funkciókat cereb
ralis traumák, hypoxia, intoxicatio során. 

Orálisan adva gyorsan és csaknem teljesen íel
szívódik a gastrointestinalis traktusbóL A píracetam 
plazmafelezési ideje 4-5, a liquorban 6-8 óra. A fe
lezési idő veseelégtelenségben megnő. 

Nem kötődik a plazmaproteinekhez és válto
zatlan formában fóleg avesén keresztül ürül. Min
den szövelféleségbe behatol, átjut a véragy-gáton 
és a placentán, bekerül a vesedializáló folyadék
ba is. 
e Hatóanyag 

400 mg piracetamum kapszulánként; 800 mg, ill. 
1200 mg piracetamum filmtabl.-ként; 41,25 g pira
cetamum (125 ml 33%-os) oldatban. 1 g píracetam 
(5 amp.-ként); 3 g piracetamum (15 ml) amp.-ként, 
12 g piracetamum (60 ml) iv. infúziós üvegben. 
e Javallat 

Idős korúak memória-, koncentráció-, éberségi-, 
és hangulatzavarai, magatartászavar és személyi
séghanyatlás. 

Oyslexiás, tanulási nehézségben szenvedő 
olyan gyermekek teljesítményének javítása, akiken 
mentalis retardatio, nevelési és környezeti ártalom 
kizárható. 

A gyógyszer azonban nem helyettesitheti a 
gyógypedagógiai módszereket 
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Cerebrovascularis attack (stroke!fiA*), posthy
poxiás aphasia, myoclonus carticalis, mútéti hypo
xia, vertigo, vastibularis nystagmus. 
e Ellenjavallat 

Súlyos veseelégtelenség, 20 ml/perc alatti cre
atitin clearence. 

Terhesség és szoptatás. 
• Adagolás 

Az indikációtól függő teljes napi adag általában 
30--160 mg/ttkg. Ez 2-4 részre elosztva adható akár 
parenteralisan, akár oralisan. Általában oralisan 
adandó, a beteg állapotától függóen. 

Tartósan alkalmazható idős korú8k psychoor
ganikus syndromáiban a tüneteknek megfelelöen 
napi 1,2-2,4 g-os adagban; az első hetekben a na
pi mennyiség 4,8 g is lehet Alkoholbetegeken a 
megvonási periódusban naponta 12 g is adható, 
amelyet napi 2,4 g-os oralis fenntartó kezelés követ 

Myoclonus corticalis adjúváns kezelésében 
adagolása teljesen egyedi. Kezdő adagként ajánl
ható felnőtteknek 4,8 g/nap. Ha szükséges, ez 3-4 
napos időközökben emelhető napi 4,8 g-mal, maxi
mum napi 20 g-ig. Az adagokat pár napig az elért 
indokolt felső értéken tartva, Jokozatosan esőkken
hető úgy, hogy a myoclonusos tünetek ne jelenjenek 
meg. Ez a csökkentett adag tág határok között mo
zoghat (általában 2,4 g/nap-16,8 g/nap}. 

A napi adagokat 2-3 részre elosztva kell bevenni. 
Myoclonus corticalis javallatban 16 éves kor 

alatt nem ajánlott. 
Sarlósejtes anaemiában 160 mg/ttkg a napi 

adag, négy egyenlő részre elosztva. 
A koponyasérülésekból eredő cognitiv deficit 

vertigaval vagy anélkül, továbbá a coma kezelésé
ben kezdő adagként napi 9-12 g szükséges, s ezt 
legalább 3 hetes fenntartó kezelés kövesse, napi 
2,4 g-os adag gal. 

Súlyos tünetek kezelésére 12 g/nap adag is 
szükséges lehet iv. infúzióban. 

A 8-13 éves gyermekek tanulási nehézségeiben a 
napi ös szadag 3,3 g. Ezt 5 ml 33%-os oldatban napon
ta kétszer adjuk .reggeli és vacsora előtt, gyümölcs 
vagy más italban. (1 ml oldat= 330 mg hatóanyag). A 
kezelést az egész iskolaévben ajánlatos folytatni. Ennél 
hosszabb kezelés hatásossága még nem bizonyított. 
e Mellékhatás 

Idegesség, agitatio, ingerlékenység, szorongás, 
alvászavar, 5%-nál alacsonyabb gyakorisággal és 
főleg olyan idős betegeken észlelték, akik 2,4 g/nap 
feletti adagot kaptak. 

A tünetek az adag csökkentésével rendszerint 
megszüntek. 

Néhány betegen fáradtság, álmosság jelentkezett. 
Gastroenteralis tünetek, émelygés, hányás, has

menés és gyomorfájdalom előfordulhat, kevesebb 
mint 2%-ban. 

·rransientlschaemic Attack 

Esetenként szédülés, fejfájás, remegés, szexuá
is izgalom jelentkezhet. 
e Gyógyszerkölcsönhatás , 

Az alkoholelvonás során a vitaminhiány pótlasa 
és súlyos izgatottság esetén sedativumok adh~tók 
Nootropil mellett. Egy esetben írtak le Nootropil és 
hyreoidea kivonat (T 3 , T 4) együttes adásakor con
usiót, irritabilitás! és alvászavart. 
e Figyelmeztetés 

Vesebetegeknek csak különös óvat~sság?al 
adható, a vesefunkciók folyamatos manitorozasa 

ajánlott. .. .. 
A felezési idő megnövekedése osszefugg a 

csökkent vesefunkcióval, az alacsony creatinin 
elearance-szeL Ez az idős betegekre is vonatkozik, 
akiknek creatinin clearance korfüggő. 

Ha a creatinin clearance 60 ml/perc alatti, vagy 
a szérum-kreatinin 1 ,25 mg%-nál magasabb, az 
adagolás az alábbiak szerint számítandó ki: 

Creatinin clearance Se-creatinin érték Adag 

60-40 ml/perc 
4()...20 ml/perc 

1,25 1,7 mg% 
1,7-3,0 mg% 

normál adag lele 
normál adag 
!legye de 

Terheseknek és szoptató anyáknak a gyógyszer 
nem adható, különösen indokolt esettől eltekintve. A 
hatóanyag a placentán átmegy. 

A Noctropii még igen magas adagok mellett 
sem toxikus, ennek ellenére szükséges a túladago
lás elkerülése, a dózishatárok megállapítása. 

Eltartás: szobahómérsékieten, száraz helyen. 
e Megjegyzés:+ V Fb (12 g infúzió) 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T: 4290 {400 mg kap
szula); K -1752 (800 mg'filmtabl.); K- 1753 (1200 
mg filmtabl.); K- 1751 (125 ml-es oldat);_ OGYI-T: 
4291 (1 g inj.); K -1749 (3 g inj.); K -1750 (mf. 12 g) 

NORCÖLUT táblettá(20)() .••.... ·.· .. ··. •· ..... · 
.·. • . ·c -. Á(CHÍ"-ER __ ATC_ kód;·G030 02 -. ·. ~ .. 

A norethisteronum közepes gestagen aktivitású 
szteroid, amely hormonszubsztitúció céljára szolgál. 
Elősegíti az endametrium .biotranszformációj~t: gá
tolja az ovulatiot és lactatiot, p~sztpo~alja .a 
mensest. Intrinsic minimális androgen tulaJdonsa
gokkal is rendelkezik. Ösztrogénekkel kombinálva 
ún. ciklusfelépítésre alkalmas. 
e Hatóanyag 

5 mg norethisteronum tablettánként. 
e Javallat 

Praemenstruatios syndroma, mastodynia, a 
secretios szak megrövidülésével járó cikluszavar, 
dysfunctionálís méhvérzés, hyperplasia gland~laris 
cystica endometrii, endometrio~is, a~enomy?s1s. 

Lactatioprcventio, ablactatlo. Kllmakténumban 
fellépő dysfunctionális vérzészavarok. 

G Ellenjavallat 
Pubertás, terhesség, emlő- és genitális carcino

ma. Külön elbírálást igénylő esetek, különösen tar
tós szedés esetén: szív- és vesebetegségek, asth
ma bronchiale, epilepszia, thrombosiskészség, he
patitis, májműködési zavarok . 
e Adagolás 

Praemenstruatios syndrorila, maS!.OPYO.i?-,-- vala
mint rendszertelen ciklusokban a ciklus 16. napjától 
a 25. napig naponta 5-10 mg (1-2 tabi.), esetleg 
ösztrogénnel együtt 

Oysfunctionalis méhvérzés, hyperplasia glandu
laris cystica endometrii (amennyiben a vérzés 
funkcionális jeiJegét 6 hónapon belül végzett hys
tologiai vizsgálat igazolta): 6-12 napon át napi5-10 
mg (1-2 tabi.). . .. 

Recidiva megelőzésére a ciklus 16. napjatol a 
25. napig napi 5-10 mg (1-2 tabi.), általában 
ösztrogénnel együtt. .. 

Endometriosis, adenomyosis: a ciklus 5. napJa
tól a 25. napig napi 5 mg (1 tabi.}, 6 hónapon 
át vagy folyamatosan szedve a ciklus 5. napj~n 
2,5 mg-mal (Y2 tabi.) kezdve és az áttöréses vérze
sek elkerülésére 2-3 hetenként Y2 tabl.-val növelve, 
4-6 hónapon át 

A lactatio megelőzése céljából: 

Adagolás 
napja 

Megszakadt terhesség 
a 16-28 héten a 28-36 héten 

1. nap 
2-3. nap 

4-7. nap 

15 mg (3 tabi.) 
10 mg (2 tabi.) 

5 mg (1 tabi.) 

15 mg (3 tabi.) 
10 mg (2 tabi.) 
10 mg (2 tabi.) 

Ablaktálás: az 1-3. napon 2Ö-20 mg (4-4 tabi.), 
a 4-7. napon 15-15 mg (3-3 tabi.), a 8-10 nap 

10-10 mg (2-2 tabi.). Klimaktériumban fellépő 
dysfunctionális zavarokban napi 5 mg (1 ~a~!.) ada· 
galása javasolt kúraszerúen, hosszabb 1don ~t. A 
kezelést sikertelenség eselén a napi 25-50 mlkro
gram etinilösztradiollal (Mikrofollin tabi.} szűkséges 
kiegészíteni. 
e Mellékhatás 

Ritkán előforduló és a későbbi ciklusokban rend
szerint megszúnő fejfájás, hányinger, hányás, mell
feszülés, gastrointestinalis panaszok, áttöréses vér
zés, folyadékretentio, paraesthesia, testtömegvál-

l · tozás, fáradékonyság. 
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11 Gyógyszerkölcsönhatás 
óvatosan adható: 
- enziminduktor hatású gyógyszerekkel (meta

bolizációját meggyorsfthatják). 
e Figyelmeztetés 

Norcolut-kezelés előtt a malignitás kizárandó. A 
kúra előtt onkológiai ellenőrzés szükséges. 

Eltartás: szcbahőmérsékleten. 
e Megjegyzés: + V 
e Törzskönyvi szám: Tsz.: 3453 



A harántcsfkolt izmokat bénítja azáltal, hogy a 
motoros véglemezen szelektív, nem depolarizáló tí
pusú neuromuscularis blockot hoz létre. 

Hatástartama rövid, a dózistól és az egyéni ér
zékenységtő! függ. A szervezetben nem kumuláló
dik. Eliminációja elsősorban a májon keresztül az 
epéve!, kismértékben a vesén keresztül történik. 
• Hatóanyag 

4 mg liofilizált vecuronium bromatum üvegen
ként (citrát foszfát pufferralliofilizálva). 

Oldószer: aqua destillate pro injectione (1 ml) 
ampullánként 
• Javallat 

A vázizomzat ellazítása általános érzésteleníté
se során az endotracheális intubatio és/vagy az azt 
követő sebészi beavatkozás elvégzésének lehetövé 
tétele céljából. 

Kb. 15-30 percig tartó vázizomzat ellazítást 
eredményez. Csökkentett adagjainak megfelelő idő
ben történő ismétlésével az izomellazítás folyamato
san, a szükséges ideig fenntartható. 
• Ellenjavallat 

Egyéni túlérzékenység {a vecuronium és/vagy 
brorl)id ion iránt). Terhesség. (lásd Figyelmeztetés) 

UjszOiötteknek, gyermekeknek nem adható {kel
lő tapasztalat hiányában). 
e Adagolás 

Kizárólag intravénásan alkalmazható. Az oldó
szer ampulla 1 ml aqua destillate pro injectione tar
talmát a hatóanyag arnpuliába kell juttatni. Igy az ol
dat 4 mg/ml hatóanyagat tartalmaz. 

Csak fissen készített olda't használható. 
A Norcuron injekció más injekcióval nem szívha

tó össze a hatóanyagok kicsapódásának veszélye 
miatt, és csak az alábbiakban felsorolt infúziokkal 
elegyíthetó:lzotóniás nátrium-klorid-oldat; izotóniás 
glukózoldat; laktátos Ringeraidat 5%-os glukóz nát
rium-klorid-oldat 

A Norcuron dózisának számításakor figyelembe 
kell venni (és ennek megfelelóen csókkenteni kell az 
adagot): 

- az alkalmazott anaesthesiologiai módszert; 
- az anaesthesia előtt éS alatt alkalmazott 

gyógyszerekkel feltételezhető interakciót és 
- a beteg egyéni állapotát, érzékenységét. 
Felnőtteknek: általában a kezdő _dózis 

intubáláshoz és az azt követő sebészeti beavatko~ 
záshoz: 0,08-0,10 mg/ttkg intravénásan. Ez kb. 
90-120 sec. alatt intubáláshoz is megfélelő izome!la
zulást hoz létre. Hatása ez esetben 15-30 percig tart. 

Szukcinilkolin mellett intubált betegeknél a kez
dó dózis általában: 0,03-0,05 mg/ttkg. Ennek hatá-
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sa egyéni érzékenységtól fOggően 15-25 percig 
tart. Nagyobb dózisok a hatást megnyújtják. 

Ismétlő dózis 0,025-0,03 mg/ttkg. 
A hatás felfüggesztése 
A Norcuronnal kiváltott neuromuscularis black álta

lában gyo'?afl. spontán megszúnik. Amennyiben 
szükséges, 0,02 mg!ttkg neosztigmin és 0,006 mglttkg 
atropin kombinációjával (a szokásos dózisnak kb. a 
fele!) vagy 20 mg galantaminnal a re!axáns hatás 
felfűggeszthető. 

. A .hatás biztonságos megszúnését periféfiás 
~degstimu!át~n:al ~agy aszokásos klinikai jelek alap
Ján kell ellenonzm. Szükség esetén az antidotum is
mételhető. 

• Mellékhatás 
0,05 mg/ttkg dózisban nincs ganglionblockoló 

vagy vagolytikus hatása, ezért nem, vagy csak kis~ 
mértékben hat a cardiovascularis rendszerre, általá
ban nem befolyásolja a vérnyomást és pulzusszá
mot Bradycardia, vérnyomáscsökkenés nagyobb 
adagok (O, 1 mglttkg) után előfordulhatnak. Hisz
taminfelszabadító hatása nincs, anaphylaxias reak
ció rendkívül ritka. A szem.belnyomását nem növeli. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

Ovatosan adható az alábbi készítményekkel: 
l. Hatását erősíthetik és/vagy megnyújthatják 
- inhalációs anaestheticumok (halotan, metoxi

fluran, dietiléter, enfluran, izofluran). A hatás erősö
dése és elnyújtása legkifejezettebb az enfluran és 
izofiuran esetében. 

- intravénás anaestheticumok (ketamin, fen
tanyi, procainamid, barbiturátok): 

- szukcinilkolin vagy más nem depolarizáló neu
romuscularis blockolók}; 

- egyes antibiotikumok (aminog!ikozidok, 
polipeptidek stb.) ilyen esetekben fokozott ellenér
zés ajánlatos! 

- diureticumok, béta-adrenerg blockolók thi
amin, MAO-gátlók, chinidin, protamin, phenytoi~. al
fa adrenerg blockolók, Ca-antagonisták, imidazol, 
metronidazol. 

ll. Hatását csökkenthetik: a mútétek előtt alkal
mazott kortikoszteroidok, neosztigmin, noradrenalin 
teofi!lin, káliumk!orid, nátriumklorid, kalciumklorid. ' 

!fl. Hatását erősítheti vagy gyengítheti: 
Depolarizáló izomrelaxánsok (dózistól, alkalma

zás idejétól és egyéni érzékenységtól függően). 
e Figyelmeztetés 

A légzőizmokat bénító hatásamiatt csak altató
vagy lélegeztető berendezéssel felszereJt mútő
b?n, anB:esthesiologiai és intenzív terápiás eQy
segben, Illetve azzal rendelkező osztályokon gya
korlott anaesthesiologus irányításával, teljes 
anaesthesiologiai készenlét melfett. A neuromus
culáris blockot célszerű perifériás ideg-izom stirnu
látorral ellenőrizni. 

Myasthenia gravisban vagy Eaton-Lambert syn
dromában szenvedő betegek esetében maximális 

óvatossággal és csak igen kis dózisok adhatók, mi
vel alacsony Norcuron dózis is erősitheti és meg
nyújthatja a neuromuscularis blockot. 

Fokozott óvatossággal és csökkentett adagolás
sal alkalmazandó neuromusculáris betegségekben, 
polyomyelitis ·utáni állapotban, valamint elhízott be
tegeknél (testsúly alapján relatív túldozírozás veszé
lyemiatt). 

Csökkent vesefunkciójú betegnél a neuromus~ 
cularis black kissé megnyúlik. 

Máj- és epeútmegbetegedések esetén a kezdő 
dózis csökkentése szükséges. 

Hypothermia a hatását megnyújtja. 
Hypokalaemia, digitalizálás, diurétikus kezelés, 

hypermagnesemia, hypocalcaemia (transzfúzió), 
hypoproteinémia, dehydratio, acidosis, hypercapnia 
és cahexia szintén erősithetik és megnyújthatják a 
hatást. 

Az anaesthesia elkezdése elótt az esetleg fenn
álló elektrolitzavart, vér pH-változást és dehidratiot
lehetőség szerint- célszerű rendezni. A d-tubocurar
inhöz, valamint más nem depolarizáló izomrelaxán
sokhoz hasonlóan csökkentheti a parciális thrombo
p!asztin- és prothomhin időt. 

Terhes nőkön esetleges magzatkárosítO hatását 
nem vizsgálták. Császármetszés anaesthesiájában 
történő alkalmazásakor - az eddigi tapasztalatok 
szerint -,nem befolyásolja az Apgar-értéket, a mag
zat izomtónusát, valamint cardiovascularis adaptá
cióját Farmakokinetikai vizsgálatok szerint minimá
lis mennyiségú vecuronium bromid jut át a piacen
tán keresztül a köldökvérbe. 

óvatosan és csökkentett adagolással adandó a 
terhességi toxaemia kezelésére adott magnézium
szulfát után, mivel a magnéziumsók megváltoztatják 
a neuromuscularis blockot. 

Eltartás: fénytól védve, hűvös helyen. 
G Megjegyzés: + Fb 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 37i8 

e Hatóanyag 
12 ill. 24 NE somatotropinum porampullánként 

2 ml oldószer (benzilalkohol tartalmú) patrononként 
fo.;z oldat elkészítéséhez szükséges eszközök. 
e Javallat 

- Szarnatatropin hiány miatt növekedésben el~ 
maradt gyermekek tartós kezelése. A készítmény al
kalmazása előtt a diagnózist hypophysis funkciós 

vizsgálatokkal kell igazolni, mert csak addig haté
kony, amíg az epiphysis fugák még nem záródtak. 

-Turner-syndroma. 
• Ellenjavallat 

Aktív tumorra utaló jelek. lntracranialis !aesiok 
inaktivitásáról meg kell bizonyosodni. Már kezelt tu
mor esetén a Nerditropin-kezelés csak akkor kezdhe
tő meg, ha a daganat kezelése már eredm\il!1!lYel be
fejeződött. A Norditropin kezelést a turilor r€éidivájára 
utaló adatok esetén azonnal meg kell szakltani. 
• Adagolás 

Egyénileg kell megállapítani. Heti 6-7 alkalom
mal javallt sc. beadása az esti órákban. Az újabb 
adagot mindig más területre kell beadni. 

Az injekció elkészítése 
a) Növekedési hormont por alakban tartalmazó 

porampulla. 
b) Az oldőszert tartalmazó patron. 
c) Eldobható patrontartó {a patront már előzőleg 

belehelyezték). 
d) Eldobható dugattyú rúd. 
eJ Többször használható keverő sín (A Nordiject 

tartozéka, nem szabad eldobni, mert később is 
használható.) 

f) Zöld túvédó. 
g)Tú. 
h) Fehér túvédó. 
1. Távolítsa el a Nerditropin port tartalmazó am

pulla múanyag fedelét és helyezze az ampullát a ke
verő sfn végébe! 

2. óvatosan csavarja be a dugattyú rudat a pat
ron dugattyújába! 

- 3. Húzza le a fehér tűvédét a zöld keverő tciről! 
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4. Csavarja a tút a patron felső (nem dugattyús) 
végébe! 

5. Húzza le a zöld tűvédét-ne csavarja! Őrizze 
meg a fehér és zöld túvédőket! 

6. Fogja meg a keverő sfn barázdált részét, és 
helyezze bele a patront a patrontartóvall 

7. Fordítsa el a patrontartót az óramutató járásá
val megegyező irányba egy negyed fordulattal: így 
a patrontartó ablakai és a keverő sín egy irányba ke
rO!. A patrontartó így szilárdan illeszkedik a keverő 
sínhez és a tű áthatol a porampulla gumidugóján. 

8. Tartsa a porampullát fOggőlegesen és a du
gattyú! lassan nyomja lefelé otközésig! Igy az oldó
szert a porampullába fecskendezi. 

9. Oldja fel a port az ampulla óvatos forgatásá
vall Rázni nem szabad! 

10. Fordítsa meg a keverő sint úgy, hogy az am
pulla fejelefeié legyen! A dugattyú óvatos visszahú
zásakor a patron megtelik folyadékkal. Ügyeljen ar
ra, hogy minden oldatot kiszivjon az ampul!ából. Le
vegő ne kerűljön a patronbal 

11. Vegye ki a patront és a patrontartót a keverő 
sínből úgy, hogy a patrontartót fordítsa az óramuta
tó járásával ellentétes irányba negyed fordulattal, 
majd húzza ki azt!-



12. Helyezze vissza a zöld tOvédőt és csavarja 
!e a tút a patronró!! Helyezze vissza a fehér tOvédót, 
mielőtt óvatosan leteszi a tút! 

Ne feledje, hogy a keverószerkezetet meg kell 
őriznie a következő használathozl 

13. Csavarja le a dugattyú rudat! 
14. Vegye ki a patront a patrontartóbó!! Tépjele 

a cimkét'a pontozott vonallat jelzett helyen! 
· · A fehér részre irja rá a dátumot! 

A Nordiject használati utasftását lásd az eszköz 
dobozába n. 

Szokásos adagok 
Növekedési hormon hiányban: 
0,07-0,1 NE/ttkg heti 6-7 alkalommal vagy 2-3 

NE/m2 testfe!Oiet, heti 6-7 alkalommal 
Ttlrner syndromában: 
0,1 NE/ttkg heti 6-7 alkalommal. 

• Mellékhatés 
Szomatotropin ellenes antitestek képződését 

a kezelés során csak elvétve észle!ték. A kezelés
re nem reagáló esetekben antitestek keresése 
ajánlott. 
• Gyógyszerkölcsönható 

Egyidejű glucocorticoid kezelés gátolhatja a 
Nerditropin növekedést serkentő hatását. 
e Figyelmeztetés 

A Nerditropin PenSet 12 csak Nordiject 12-ben, 
A Nerditropin PenSet 24 csak Nordiject 24-ben 
használható. 

Mivel a növekedési hormon diabetegen hatású, 
a Nerditropin csak óvatosan használható cukorbete
gekben és azoknál, akik családjában diabetes mel
litus fordult elő. Minden beteg vizeleterendszeresen 
ellenórizendó glycosuriára. 

A kezelés során hypothyreosis alakulhat ki, ezért 
a pajzsmirigy müködést időnként ellenőrizni kell, és 
szakség esetén a kezelést pajzsmirigy hormon adá
sával kell kiegésziteni. 

Azon betegeknél, akiknek ·növekedési hor
mon hiánya valamilyen intracrania!is laesio kö
vetkezménye, rendszeresen ellenőrizendő az 
alapbetegség esetleges progressziója vagy 
recidivája. 

Nincsenek adatok a növekedési hormon kezelés 
tartós_ hatékonyságáról Turner-syndromaban. 

Eltartás. Oldás előtt a Nerditropin porampu!lát, 
az oldószer patront és oldás után a kész injekciót 
2-8 °C között, hűtőszekrényben, megfagyástól és 
közvetlen napfénytól védve. kell tartani. 

A már feloldott Nerditropin 14 napig tárolható 
2-B °C-on. A patrenan lévő kis fehér eimkén az 
injekció készítés, azaz az oldás dátumát fel ke!l 
tüntetni. Ebből a felhasználhatóság ideje számol
ható. 
• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K -1953{12 NE injekció) 

K- 1954 (24 NE injekció) 
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Az anliodipin .gátolja a kcifcium ionok beái'ainlá
sát a sejtmembránon keresztül a' szlv és ai ·erek 
simaizomsejteibe (ún. lassú kalcium csatorna bloc
koló vagy kalcium antagoniSta). 

Vérnyomáscsökkentő ·hatását az erek simaizom
zat tónusának csökkentése révén fejti ki. 

Antianginás hatásának mechanizmusa két ha
tásra vezethető vissza: 

1. Tágítja á periféfiás arteriolákat és ezáltal 
csökkenti IP- teljes periféfiás. ellenállást. Mivel nem 
okoz reflex-tachykardiát, a szlvizom enerQiafei
használása és oxigénigénye csökken. 

2. Feltehetően tágftja a kOszorúereket és a coro
naria artericfákat mind az eQészséges, mind az 
ischaemiás területeken. Az erek _dilatatiója_növeli a 
szlvizomzat ox!géne!látását. 

Orális adagolást követően jól felszlvódik, a p!az
makoncentráció maximuma &-12 órán belül alakUl 
ki. Az eloszlási térfogat kb. 201/kg. A terminális fele
zési idó 35-50 óra, ez teszi l_ehétóVé a napi egysze
ri adagolást. Állandó plazmasz/nt _7 -8 napos folya
matos adagolást követően alakul ki. A májban nagy
mértékben metabolizálódik, a változatlan forma 
10%-a, az inaktív metabolitok 60%-a a vizerettel 
ürül. 

Hypertensiv betegekben az am!odipin napi 
egyszeri adagja klinikailag szignitikáns rnértékben 
24 órán át csökkenti a vérnyomást' mind fekvő, mind 
álló helyzetben. A hatáS lassan alakul ki, ezért akut 
hypotonia kialakulása nem jellemző. 

Angina pectorisban növeli a beteg.terhelhetósé
gét, csökkenti az angin ás rohamok gyakoriságát -és 
a nitroglicerin szükségletet. 

Nincsenek káros metabolikus hatásai, a plaz
malipideket nem befolyásolja, asthmában, diabetes
ben és köszvényben szenvedö betegeknek is adható. 

ln vitro vizsgálatok szerint az am!odipin 97,5%-a 
kötődik a plazma fehérjékhez. 
e Hatóanyag 

5 mg amlodipinum (6,944 mg amlodijlinium bezi
lat formájában), ilL 10 mg -amlodipinum (13,889 mg 
amlodipinum bezilat formájában) tablettánként. 

Segédanyagok: magnézium-sztearát, nátrium· 
karboxi·metil-amilopektin; kalcium-hidrogén-foszfát, 
mikrokristályos cellulóz. 
e Javallat 

Magasvérnyomás: elsó, vagy egyedüli -gyógy
szerként, vagy szOkség esetén thiazid-diureticum
mal, béta-blockolóval vagy ACE-gátlóval kombinálva. 

Elsö szerként javallt myocardialis ischaemia ke~ 
zelésére, akár fix stenosis {stabil angina),--- i:i.kár 
vasospasmus (Prinzmetal angina) okozza. AJkai-

mazható önmagában vagy egyéb antianginás hatá
sú gyógyszerekkel kombinálva, nitrátokra éS/vagy 
béta-blockolókra refrakter esetekben is. ~ 

• Ellenjavallat 
Dihidroptridin származékok iránti érzékenység. 

• Adagolás· 
Mind l:lypertoniában, mind angina pectorisban a 

szokásos kezdő adag 5 mg naponta egyszer, ez az 
adag a beteg egyéni válaszának megfe!elően maxi
mum napi egyszeri 10mg-ra emelhető. 

Az. amlodipin dózisát akkor sem kel! megváltoz
tatni, ha a beteg tiazid-diureticumokat, béta-blacko
lókat vagy ACE-gátlókat is szed. 
e Mellékhatás 

Leggyakrabban fejfájás, oedema, fáradékony
ság, hányinger, az arc kipirulása és szédülés. 
o Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretesek. 
Tiazid-diureticumokl<:al, béta-blockolókka!, tartós 

hatású nitrátokkal, sublingualis nitroglicerin készít
ményekkel, nemszteroid gyul!adáscsökl<:entókkel, 
antibiotikumokkal, oralis antidiabeticumokkal bizton
sággal adható. Egészséges önkénteseken végzett 
speciá!is vizsgálatok igazolták, hogy az amlodipin 
digoxinnal egyOtt adva sem a digoxin szérumszint
jét, sem a digoxin vese elearance-ét nem befolyá
solja; az egyOtt adott cimetidio az amlodipin far
makokinetikáját nem változtatja meg. 

Emberi vérplazmával végzett in vitro vizsgálatok 
szerint az am!odipin nem befolyásolta a tesztelt 
gyógyszerek {digoxin, fenitoin, kumarin, 
indometacin) fehérjekötődését 
e Figyelineztetés 

Terhességben és szoptatás alatt csak akkor ad
ható, ha nincs biztonságosabb alternatíva és a be
tegség maga nagyObb veszélYt jelent az anya és a 
gyermek számára. 

Idésebb betegeh'Tiek valamint vesebetegeknek 
a szokásos adagok adhatók. A p!azmakoncentráció 
nem függ a vesekárosodás mértékétől. 

Májkárosodásban csak óvatosan adható, mivel 
akóros májfunkció az am!odipin felezési idejét meg
hosszabbítja. 

Túladagolás: mivel felszívódása lassú. gyomor
mosás hasznos lehet. Nagy adagok nagyfokú peri
fériás értágulatot, ennek következményeként kifeje
zett és tartós hypotensiót okozhatnak. Túladagolás 
esetén klinikailag jelentős-hypotensio· esetén aktív 
cardiovascularis támogatás, a szív, és légzésfunk
ció manitorozása a végtagok magasra helyezése a 
keringó folyadéktérfogat és a vizelet mennyiségé
nek a figyelése javallt. Ha alkalmazása nem kontra
indikált az értónus és a vérnyomás normalizálására 
vasoconstrictor adható. Nem dializálható, mivel 
nagymértékben kötódik a plazmi:l.fehérjékhez. 

Eltartás: szobahőmérsékleten, (30 °C alatt). 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: K- 1934 {5 mg tabletta) 

K- 1935 (10 mg tabletta) 
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Pirazolonszármazék, erős fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsök.kentó. Neura!giában és- rheumatikus 
bántalmakban egyaránt használa tos . .Jzo~rcsol
dó hatása kifejezett. Felszívódása gyors és teljes. 

Középhosszú felezési idejének köszönhetóen 
hatása hosszasabban áll fenn. Döntően avesén ke
resztül ürül. 
• Hatóanyag 

500 mg noraminophenazonum natrium 
mesylicum tablettánként. 
• Javallat 

Sérülést vagy műtétet követő akut erős fájdalom, 
görcsös fájdalmak, daganatos megbetegedéseket 
kisérő fájdalom, egyéb eredetű akut vagy krónikus 
erős fájdalom,. amennyiben más terápiás beavatko
zás ellenjavallt Magas- egyéb beavatkozásra nem 
reagáló - láz. 
e Ellenjavallat 

Pírazoion-túlérzékenység (pL metamizol-, izo
propilaminofenazon~. propifenazon-, fenazon-, vagy 
fenilbutazonnal szemben). 

Egyes anyagcserebetegségek (hepatikus por
phyria, glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz-hiány). 
• Adagolás 

Gyermekek kezelésére nem ajánlott. 
Fefn6tteknek és 15 éven felüli fiatalok egyszeri 

adagja 1, legfeljebb 2 tabletta. Szükség esetén az 
egyszeri adag 24 óra alatt legfeljebb négyszer ad
ható. A tablettát szétrágás nélkül, kevés folyadékkal 
kell bevenni. 
e Mellékhatás 

Számottevő mel!ékhatasai túlérzékenységi reak
cióken alapulnak. 

Agranulocytosis, laukacytopenia és thrombocy
topenia. Ezek többszöri szövódménymentes alkal
mazás után is felléphetnek. 

Az agranulocytosis tünetei: láz, hidegrázás, to
rokfájás, nyelési nehézség, száj-, orr- és garatűregi, 
valamint genitális és végbélkörnyéki gyulladások. A 
gyógyulás szempontjából a kezelés azonnali félbe
szakítása döntő fontosságú. Ezért az állalános álla
pot nem várt romlása, nem csökkenő vagy kiújuló 
láz, elsősorban a száj-, orr-, és garatOreg-nyálkahár
tya fájdalmas elváltozásainak jelentkezése esetén 
adását-azonnal abba ke!! hagyni. 

Thrombocytopenia fokoZott vértéShajlam 
és/vagy pontszerú bór-, és nyálkahártyavérzések 
formájában jelentkezik. 

Az anaphylaxiás shockot bevezető figyelmezte
tó tünetek: hideg verítékezés, szédülés, gyengeség, 
hányinger, bórelszinezódés és·fulladás. Mindehhez 
arcduzzanat, visrl<:etés, szívtáji szoritás, heves sziv
dobogás és a végtagok hidegérzete társulhat. 

' 
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Egyes esetekben, elsősorban korábbi vesemeg~ 
betegedés vagy túladagolás esetén átmeneti olig~ 
uria, anuria, proteinuria, esetleg interstitia!is nephri~ 
tis kfséretében. 

További túlérzékenységi reakció: urticaria a bór, 
a kötőhártya és a száj~, orr~, és garatüreg nyálkahár~ 
tyáján. 
e GyógySzerkölcsönhatás 

Egyidejű ciklosporin~kezelés esetén a cik~ 

losporinszint csökkenhet, ezért azt ellenőrizni kelL A 
Novamid 500 mg tabletta és az alkohol egymás ha~ 
tását kölcsönösen befolyásolhatják. 

A pirazolon~származékok hatása gyengül oralis 
anticoncipiensek, fenobarbital~készítmények, feni!~ 

butazon-készitmények együttes alkalmazása ese
tén. 
• Figyelmeztetés 

Alkalmazása magában hordja az agranulocyto
sis és shock ritka, de életveszélyes rizikóját (lásd 
Mel!ékhatás). Ezért csak a .Javallae-ban megadott 
súlyos fájdalommal és lázzal járó állapotok kezelé
sére használható. 

A no.rmál értéktól eltérő vérkép esetén fokozott 
orvosi ellenőrzés szükséges. 

Előzetesen károsadott vérképzés esetében (pL 
előzetesen cytostaticumokkal kezelt betegeknek) a 
Novamid 500 mg tabletta csak orvosi ellenőrzés 
me!lett adható. 

Terhesség során, kOlönösen az első három hó
napban és az utolsó hat hétben alkalmazása nem 
javallt 

Asthma bronchialeban és krónikus légúti fertö
zésekben (különösen szénanáthaszerú kísérő

tonetek esetén), és bármelyik fájdalomcsillapító 
vagy rheumaellenes szerrel szemben túlérzékeny 
betegek {ún. analgeticum-intolerancia, ilL anal
geticum-asthma esetében) Novamid 500 mg tablet
ta bevételekor shock-veszélyeztetettek .. Ugyanez 
érvényes azokra is, akik kis mennyiségú alkohol fo
gyasztása után tusszentenek, könnyük folyik, arcuk 
erősen kipirul, il!. egyéb anyagokkal (pl. élelmisze
rekkel, szórmékkel, hajfestékkel és konzerválósze
rekkel) szemben túlérzékenységgel (bőrelváltozá

sokkal, viszketéssel, csalánkiOtéssel) reagálnak. 
Ezért alkalmazásának időszaka alatt a szeszesital 
fogyasztása kerOiendő. 

Ártalmatlan anyagcseretermék (rubazonsav) a 
vizeletet vöröses szfnúre festheti. 

Ez a ·kezelés befejezése után megszúnik. 
Túladagolás tünetei főleg gyermeken jelentkez

hetnek: hányás, hasi fájdalom, szédülés, somno!en
tia egészen comaig, convulsio, cardialis ing~rveze
tési- és contractilitasi zavarok. Kezelése tOnelL Gyo
mormosás, carbo activatus a még fel n~m szívódott 
hatóanyag eltávolítására. Haemoperfusio, haerno
dialysis alkalmazható. 
• Megjegyzés: Vn 
e Törzskönyvi szám: OGYI-T.: 4230 
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A mitoxantron a DNS-re ható szer, mely cyto
toxikus hatású proliferáló és nem proliferáló 
humánsejttenyészetben, ezért elméletileg hatékony 
a gyorsan, ilL tassan növekedő dag~natokra. A be
tegeken végzett farmakokinetikai tanulmányok iv. 
mitoxantron adást követően gyors plaZma 
clearence-t, hosszú kiürOlési félidőt, és egyenletes 
szöveti koncentrációt igazolnak. A plazma koncent
rációja az első 2 órában gyorsan, azután lassan 
csökken. A beadott gyógyszeradag 20-32%-a ürOI 
ki az első öt napon belül (6-11% a vizeletben és 
13-25% a székletben). A kiVálasztás kb. 2/3-a az el
ső napon történik. Állatoknak adott /patkány, kutya, 
majom/, izotóppal jelzett mitoxantron gyors, kiter
jedt, dózisarányos eloszlást mutat a legtöbb szövet
ben. A mitoxantron nem jut át a vér-agy gáton, sem 
a placentán (patkányban). A herékben való eloSzlá
sa elhanyagolható. Állatkísérletes adatok azt mutat
ják, hogy az etiminatic fó utja a biliaris kiválasztás. 

A mitoxantron orálisan nem szívódik fel. 
e Hatóanyag 

2 mg mitoxantronum chloratumot tartalmaz ml
enként steril izotoniás vizes oldatban. Segédanyag
ként natriumdisulfitot is tartalmaz. 
e Javallat 

LOkáliSan előrehaladott ilL áttéteS-emlórák, non
Hodgkin lymphoma és fellii5tt akut nonlymphocytás 
leukaemia. Alkalmazható nem-resecalható elsődle
ges hepatocellularis carcinama palliativ kezelésére. 
• Ellenjavallat 

Mitoxantronnal szembeni túlérzékenység. Terhesség 
és szoptatás (elegendő klinikai tapasztalat hiányában). 
e Adagolás 

Em/ó carcinoma, non-Hodgkin lymphoma -
Kezdeti adagként egyszer 14 mg/m2 testfelület 

adása ajánlott manatherapia formájában iv., mely 
21 napos időközönként ismételhető. Alacsonyabb 
kezdeti adag (12 mg/m2 vagy kevesebb) akkor 
ajánlható, ha az előzetes terápia hatására a csont
velő funkciója nem intact, ·vagy az általános kondi
dó gyenge. 

Dózis módosltás ill. a következő kúra ideje függ 
a myelosuppressio időtartamától és fokától. Ha 21 
nap alatt a fehérvérsejt (fvs) és thrombocytaszám 
(thr) eléri a normális szintet,- akkor ismételhető az 
előzetesen adott dózis. 

A következő táblázat vezérfonal a mye!osup
pressio fokától függő adago!áshoz. 

fvs és thr nadír A norma!izá- Következő kúra 
!ódás ideje 

ha fvs nadir >1?00 s:: 21 nap az e!ózó dózis 
isméttése 

és thr nadír> 50000 · v. emelése 2 mg{m2-e! 

ha fvs nadir > 1 500 >21 nap th. szonete! a fvs v. !hr 
és thr nadír< 50000 normalizálódásáig 

és ezután az e!6z6 
dózis isméttése 

ha fvs nadír< 1500 bármely az fvs i!L thr 
és thr nadír< 50000 időtartam norma!ízá!ódása 

után az elózó dózíst 
2 mgtm2-re1 csökkenteni 

ha fvs nadír< 1000 bármely az fvs ilL thr 
normalizá!ódása 

v. thr nadir < 25000 időtartam után az e!özó dózist 
4 mg/m"Z-re! csökken-
tendó 

A Novantrone kombinációban fokozott óvatos
sággal adandó. Ha kombinációban alkalmazzuk 
más myelosuppressiv cytostaticumokkal, a Novant
rene kezdeti dózisa 2-4 mg/m2-rel csökkentendő a 
manaterápiában alkalmazott dózishoz képest, és a 
következőkúra idejefOgga myelosuppressio időtar
tamától és fokától. 

Akut non-lymphocytás leukaemia 
Javasolt adag monotherápiában 12 mg/m2 egy

szeri iv. injekció formájában naponta, öt napon ke
resztül (összdózis 60 mg/m2). Kombinációban elő
zetesen nem kezelt betegeknél: 10---12 mgtm2 iv. 
Novantrene 3 napon keresztül kombinálva citarabin
nal (Cytosan, A!exan) melyet 100 mg/m2 iv. adag
ban 7 napon keresztül adunk (folyamatos infúzió). 

Etcpoziddal is kombinálható és így kifejezettebb 
myelosuppressio érhető el. Gyermekkori leukae
miák kezelésére nincs elegendő tapasztalat 

Az iv alkalmazás módszere: A Novantrene-t higí
tani kell legalább 50 ml NaCl-dal vagy 5%-os 
Dextrose-val, melyet nem kevesebb, mint 3-5 perc 
alatt kell beadni. Ha extravasatic előfordul, úgy az in
fúziót azonnal le kell állitani és más vénát használni. 
• Mellékhatás 

A Novantrene klinikailag jól tolerálható szer, 
melynek mallékhatása kevés, különösen a súlyos ir
reverzibilis vagy életveszélyes állapotban fontos e 
sajátság. 

A leukopenia különbözó fokait figyelembe véve 
határozandó meg a Novantrene dózisa. Az 
1 000/mms alatti fvs szám ritka. 

21 naponkénti adagolásnál a leukopenia átme* 
neti, a nadir az adás utáni kb. 10. napon van, és a 
fvs szám normalizálódás pedig a 21. napra esik. 
Thrombopenia előfordul, anaemia azonban ritkáb
ban. 

Az előzetesen chemo-ésJvagy radiotherapiában 
részesült vagy legyengült betegekben a myelo
suppressio súlyosabb és hosszabb ideig tartó. 

Leggyakoribb mellékhatás a hányás és hányin
ger, noha az esetek többségében azok enyhék 
(WHO beosztás szerint l fokozatú) és átmenetiek. 
Alopecia előfordulhat, de a leggyakrabban kisfokú 
és reverzibilis a terápia abbahagyása után".,,. 

Más ritkábban előforduló mellékhiatás: ·étvágyta
lanság, hasmenés, nehézlégzés, fáradtság, gyen
geség, láz, gastrointestinalis vérzés, stoma
titis/mucositis, nem specifikus neurológiai mel!ékha
tás. Ritkán okoz a laboratóriumi értékekben válto
zást: emelkedett máj-enzim szint, emelkedett szé
rum kreatinin és urea nitrogén. Cardiovascularis 
mellékhatások, melyek csak ritkán manifesztálód
nak klinikailag, a következők: csökkent bal kamrai 
ejectios fractio (Echo és Muga scan), EKG elválto
zások, akut arrhythmia. Pangásos szivelégtelenség 
kifejlődését is közölték, az ilyen esetek általában jól 
reagáltak digitális és vízhajtó kezelésre. 
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Ritkán fordult elő az extravasatiot követő szóveti 
necrosis. 
o Figyelmeztetés 

A Novantrone mye!osuppressiót okozhat, igy 
óvatosan alkalmazható a gyenge általános állapotú 
betegekben, .vagy a korábban is fennálló csontvelő 
depressio eseteiben. 

Funkcionális cardialis elváltozásokat, így pangá
sos szlvelégtelenséget, csökkent bal kamrai ejectiot 
közöltek. Ezeket a cardiális problémákatszinte kizá
rólag azokban a betegekben észlelték, akik előzete
sen antraciklin kezelésben, mediastinalis irradia
tioban részesültek vagy korábban is fennállott szív
betegség. Az ilyen betegeknél állandó cardialis el
lenőrzés ajánlatos, és azoknál is, akik tartós 
Novantrene-kezelést kaptak. 

A beteggel közölni kell, hogy Novantrene adása 
után 24 órával a vizelet kékeszöld elszfnezódése 
várható. 

Nem bizonyított, hogy terhesség alatt biztonság
gal adható-e. Nincs adat arra nézve,. hogy szoptató 
anyák tejébe, megjelenik-e a Novantrone. 

Teljes vérkép szükséges mindegyik Novantrene 
kezelés alatt, és ennek alapján szükséges meghatá
rozni az adagolást. 

A Novantrene mellett más gyógyszert inkompa
tibilitás miatt az infúzióba keverni tilos! 

Túladagolás. Nem ismert a Novantrene specifi
kus antidotuma. Vérképzószervi, gastrointestinalis, 
máj- vagy vese toxicitás függ az adott dózis nagy
ságától és a beteg fizikai kondiciójátó!. Túladago· 
táskor a beteg szaros megfigyelése, tOneti és sup
portiv kezelése szükséges. 

óvatossági rendszabályok 
Az infúzió e!kész!tését követően a Novantrene 

oldat megtartja hatásosságát 72 órán át, azonban a 
Novantrene fel nem használt részét 48 óra múlva ki 



kell dobni. Kerüljük a Novantrone bőrre, nyálkahér
tyára v. szembe való kerülését Az előkészítés ill. 
adás alatt védő szemüveg, kesztyű, védóöltözet 
használata javasolt Ha véletlenül a bőrre kerül, úgy 
mcssuk Je bóséges meleg vízzel, ha szembe került, 
úgy annak kimosása szükséges. Az eszközöket éS a 
szennyezódött felületeket kalcium hipokierit (5.5. 
rész kalcium hipokierit 13 rész vfzben) vizes oldatá
val tisztítsuk. A maradék oldatot itassuk fel gézzel 
vagy törlővel. Megfelelő biztonsági eszközök, mint 
védószemüveg, kesztyű használata szúkséges a 
calcium hipok!oritta! való munkavégzés alatt. 

Eltartás: Ellenőrzött szabahőmérsékleten 
{15-30 °C), fagyástól védve. 
e Megjegyzés: + + Fb 
• Törzskönyvi szám: K- 1745 (10 mg injekció); 
K- 17 46 (20 mg injekció); K ·- H 47 (25 mg injekció) 

Rühatka fertőzés kezelésére · szo!gáló kO!ső!e
ges insecticid készítmény. 
O Hatóanyag 

0,75 g dimethylium phtha!icum, 21,25 g benzi!i
um benzeicum 70 g emulzióban. 
o Javallat 

Scabies. 
o Ellenjavallat 

Nem ismert. 
o Adagolás 

Szappanos, meleg vize"s fürdö után a gyógySzer 
fele mennyiségéve! az egész testet- a fej és a nyak 
kivételével- gondosan be kell dörzsölni. 30 perc 
múiva a gyógyszer másik felével a bedörZsölést -
fOrdés nélkül- meg kell ismételni. 12-14 óra·múlva 
újra me!egvizes, szappanosfOrdőt kell venni, és fe
hérneműt ill. ágyneműt váltani. A felső ruhálatot 
belűlról forró vassal át kell vasalni. 
o Mellékhatás 

Ritkán bőrszárazság, enyhe irritatív dermatitis. 
o · Figyelmeztetés 

Elhanyagolt esetekben célszerű a kúrát más
nap, vagy harmadnap megismételni. Kű!önös gon
dot kel! azokra a helyekre fordftani, ahol a rüh tOne
tei láthatók, továbbá-aho! a rüh leggyakrabban talál
ható: uliak között, testhaj!atok, csuklók, hónaljredók, 
emlők. 

Gyermekek és csecsemák rühmegbetegedésé
nél is alkalmazható. 

A nyálkahártyákat nem szabad bekenni. A csa
ládtagok fertóződhetnek, vizsgálatuk javasolt 

Eltartás: hűvös helyen (15 °C alatt). 
• Megjegyzés: Vn 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 2160 
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o Hatóanyag 
80 mg, i!!etve 240 mg dibenzepinium chioratum 

drazsénként, illetve tabletténként 
e Javallat 

Endogén, endoreactrv, invoJutios, klimaxos, psy
chogen, neurotikus, organikus és symptomás !arvált 
depressío; gyermekek depressiv parathymiás és 
funkcionális kórképek kisérő magatartászavara, 
csecsemókori agysérűlés, gyermekkori enuresi~ 
nocturna. 
o E:Uenjavallat 

Akut glaucomás roham. Dibenzepin- túlérzé
kenység. 
e Adagolás 

Orális adagolás ___ fefn6tteknek:_ kezdeti adagja 
a napi 80-160 mg, mely '2~ nap alatt növelhető 
480 mg-ra. SúlyOs esetekbeh pár napig 720 ri1g is 
adható. Az aktiv kezelés időtartama általában_ 8 hét. 
Az adagokat a beteg állapotá_tÓf fOggően á harma
dik hét után fokozatosan· cé!szerú·csökkénteni a 
fenntartó adaQra, ez többnyire a korábbi adag 
~2/3 része. A napi adagot 2-3 egyenlő részre kelt 
elosztani. 

Idős betegeknek rendszerint az orális adag 
Y~2/3 része elegendő. -

Gyermekeknek: 5-7 éves korig napi 40-80 mg, 
8-:-11 eves korig 80-120 mg; 12-16 éves korig 
120-160 mg. Gyermekeknek többnyire elegendő 
este egy oráliS adag. 
• Mellékhatés 

Átmeneti fáradtság, aluszékonyság vágy foko
zott agitatio és nyugtalanság; enyhe és átmeneti 
anticholinerg hatás (szájszárazság, éinelygés és 
tachycardia), szédülés. -
o GyógySzerkölcsönhStás 

Együttadása tilos: 
- MAO-inhibitorral (a centrális izgalom fokozódik). 
óvatosan adható: _ _ .·. · _ - . 
- guanetidin és rokon vegyOletekkel (ezek hatá-

sát csökkenti). 
- anticholinerg komponenst tartalmazó gyógy

szerekkel (ezek hatását erőslti). 
o Figyelmeztetés 

MAO inhibitor 8dásá ·utan, a Nov6'r1!-kezEi!és 
14 napos szOnet után kezdhető meg. Az akut túl
adagolás kezelése toneti. Az akut hypotoniét plaz
máexpanderekkel kezeljük; alfa-adrenerg-izgatók 
alkalmazása nem ajánlott, mivel azok az arrhyth
miára való hajlamot, me!y egyébként antidep
resslvumok hatására gyakran feltép, fokozha~a. A 
cardiotoxicitás tOneteit, vatamint a metabo!lkus aci-

dosis tOneteire fokozottan figyeljünk. Óvatosan al
kalmazzuk epilepsiában, szűk zugú glaucomában, 
prostatahypertrophiában, szivelégtelenségben és 
paralyticus ~eus veszélye esetén; Alkalmazása ter
hességben·kolönös megfontolást igényel. Egyidejű 
hypotensiv kézelés esetén gyakori vérnyomás-ef
lenőrzés szOkséges. Elalvás! zavarokban az utolsó 
adagot adjuk 16 óra előtt, vagy sedativummal kom
blná!juk. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti \-oeszél!yel járó munkát végezni tilos. A to
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának ideje alatt tilos szeszes italt fo
gyasztani! 
• Megjegyzés: + v 
• Törzskönyvi szám: K- 762 (80 mg drazsé) 

K- 905 (240 mg drazsé) 

O Hatóanyag 
Orális: 147,73 g barium su!furicum, (170 g) 

zacskónként; az 1000 'g-os zacskó 5,88-szor.os 
anyagmennyiséget tartalmaz. Aektális: 25 mg phen
!axinum, 947,50 g barium sulfuri cum, 7,50 g acidum 
tennicum (1000 g) zacskónként 
o Javallat 

A gyomor. a nyelőcső, a nyálkahártya-relief és 
béltraktus röntgenvizsgá!atához. 
o Adagolás 

Kevés langyos vízzel súrú, csomómentes péppé 
keverendő, majd folyamatos keverés (turmixoiás) 
közben megfelelő mennyiségü vízzel hígltandó. 
• Megjegyzés: Or 
e Törzskönyvi szám: TSz.: 10359 (orális) 

Tsz.: 12507 (rektális) 

Ultrarövid hatású barbiturát,.származék, sedato
hypnotikus hatás ú. Elsősorban · Biaitatósze r. Gyors 
és teljes felszívódás után, gyorsan raktározódik a 
zsírszövetben, amelyben 5-10-szer nagyobb kan-

centráclót ér e!, mint a vérben. Innen -örül ki, a vese 
kiválasztása útján. 
o Hatóanyag 

250 mg hexobarbitalum tabletténként 
e Javallat 

Alvászavarok (elaltatás és ú}raaltatás). 
o Ellenjavallat 

Addison-kór, barbitáltúlérzékenység. Egyéb bar
bital tartalmú készitmények és primidonnal egyidejű 
szedése epi!epsiában. 
o Adagollis 

Fefn6tteknek: elaitatóként lefekvéskor 1-2 tabi., 
újraaltatásra a hajnati órákban %--1 tabi. 

Gyermekeknek:· 
- 1-6 éves korban %-Ih tabL este vagy két rész

letben (este és hajnalban), 
-7-14 éves korbanY2-1 tabi. estevagy két rész

letben (este és hajnalban). 
• Mollékhatés 

Hangulati labilitás, enyhe kábultság, szédülés, 
émelygés, hányinger, ritkábban izgatottság, túlér
zékenység (bőrkiütés a szemhéjon, ajkon, arcon 
kifejiOdó oedema, láz, a máj degeneratív elválto
zása). 
o Gyógyszerkölcsönhetés 

óvatosan adható: 
- antacidumokka! (a hexobarbital hatása- csök

kenhet); 
- vizeletsavanyitó gyógyszerekkel (hex6barbital 

hatása erősödhet); 
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- kumarinszármazékkal (az anticoaguláns hatás 
csökken); 

- triciklikus antidepresszánsokkal (ai antidep
resszáns hatás csökkenhet); 

- szteroidokkat és ösztrogénekkel (hatásuk- az 
anticoncipiens hatás is- csökkenhet); 

~ digitoxinnal {a digitoxln hatását csökkentheti.) 
o Figyelmeztetés 

Terhességben és szoptatás alatt csak kivétele
sen, orvosi ellenérzés mel!ett adható. 

Hozzászokást okozhat. 
Rendelése fokozott körűltekintést igényel az 

anamnesisból ismert, egyéb gyógyszerekkel 
szemben kialakult hozzászokás, ill. abusus ese
tén. 

Tartós szedésének abbahagyásakor e!vonási tü
netek (izgatottság, alvászavar) jelentkezhetnek. 

Alkalmazásának első szakaszában - egyénen
ként meghatározandó ideig - járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A to· 
vábbiakban egyénileg határozandó meg a tilalom 
mértéke. 

Alkalmazásának ideje alatt szeszes italt fo
gyasztani tilos! 

éftartás: szobahömérsék!eten. 
• Megjegyzés: O V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: ·10168 



A xilometazolin sypathomimeticum, Lokálisan al
kalmazva, érszűkitő hatása következtében meg
szünteti az orr- és garat nyálkahártya duzzanatát, 
csökkenti az orrfolyást. A hatás néhány percen be
lül kialakul és több órán át tart Érzékeny nyálkahár
tya esetén is jól tolerálható. 
e Hatóanyag 

5 mg, ilL 10 mg xylomethazolinium chioratum 
10m! oldatban. 
e Javallat 

Rhinitis, akut allergiás eredetű rhinitis, 
nasopharyngitis, sinusitis és oedemás arcüreggyul
ladás esetén rövid ideig tartó adjuváns terápia, 
e Ellenjavallat 

Hatóanyag iránti túlérzékenység, krónikus rhini
tis, zártzugú glaucoma. 
e Adagolás 

Felnófteknek a O, 1 %.os oldatból naponta 1-3 alka
lommal 2-3 cseppet mindkét orrlyukba cseppenteni. 

Gyermekeknek 1 éves kor felett a 0,05%-os o!
datból naponta 1-3 alkalommal 1-1 cseppet mind
két orrlyukba cseppenteni. 
e Mellékhatás 

Átmeneti csfpő, égető érzés az orr nyálkahártyá
ján, reaktiv hyperaemia, ritkán hányinger, fejfájás, 
álmosság, cardiovascularis tünetek. 

Kisgyermekeknél nyugtalanság, nyugtalan alvás 
jelentkezhet, ez esetben az adagolást abba kell 
hagynL 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

Nem ismeretes. 
e Figyelmeztetés 

Gyermekeknek 12 éves kor alatt csak a 0,05%
os oldat adható. 

Cardiovascularis megbetegedésekben szenvedő 
betegek esetében fokozott elővigyázatossággal alkal
mazható. Tartósan alkalmazva (több héten át) a nátha 
krónikussá válhat, károsadhat az orrnyálkahártya. 

Túladagoláskor tachycardia, vérnyomás emel
kedés, légzési elégtelenség léphetnek fel. llyen 
esetben supportív kezelés javasolt. 

Eltartás: szobahómérsékleten, 
e Megjegyzés: + Vn 
• Törzskönyvi szám: K- 1202 (0,05% orrcseppJ 

K- 753 (0,1% orrcsepp) 

A barbiturátokhoz hasonlóán altató hatású. Az 
EEG képet is hasonlóan befolyásolja, ugyanúgy el-
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nyomja a REM fázist mint a barbiturátok, de a feléb
redések számát illetve a teljes alvásidőt nem befo
lyásolja. Kifejezett anticholinerg hatása van. 
e Hatóanyag 

250 mg glutethimidum tablettánként. 
e Javallat 

. Alvászavarok. Közepes hatástartamú altató, 20 
percen belül eláltat és kb. 6 órás alvást hoz létre. 
• Ellenjavallat 

Súlyos máj- és vesekárosodás, súlyos szívbe~ 
tegség, terhesség. Porphyria. Tartós alkalmazása 
nem javallott. 
• Adagolás 

Este, fél órával lefekvés e!ótt 250-500 mg 
(1-2 tabi.); éjszakai felébredés esetén 1 tabi. 
e Mellékhatás 

Hányinger, izgatottság, .másnaposságH homá
lyos látás, allergiás bórkiütések, vérképzószervi ká
rosodás, nausea. 

Előfordulhat akut túlérzékenységi reakció, exfoli
atív dermatitis, Tartós használat esetén psychosis, 
görcsök, kisagyi ataxia, osteomalacia és perifériás 
neuropathia fordulhat elő. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- központi idegrendszeri depresszánsokkal pl. 

barbiturátokkal és egyéb nyugtatókkal (hatását fo
kozhatják, de a N oxyron enziminduktor hatása· miatt 
a hatás kölcsönös gyengülése is bekővetkezhet); 

- orális anticoagu!ánsokkal (az alvadási idő 
megnyúlhat). 
e Figyelmeztetés 

Tartós alkalmazása során addictlo és barbi
turátalkohol típusú .dependencia alakulhat ki. 

Gyermekeknek nem adható! Alkalmazásának el~ 
ső szakaszában - egyénenként maghatározandó 
ideig - járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát Végezni tilos. A továbbiakban egyénileg ha
tározandó meg a tilalom mértéke. 

Alkalmazásának, ilf. hatásának tartama alatt tilos 
szeszes italt fogyasztani! 

Eltartás: szobahómérsékleten. 
• Megjegyzés: C} V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3059 

Félszintetikus, fenantré,n-váz8.s kábító fá]dalom
csiflapftó, kevert agonista-antagonista hatású. 
e Hatóanyag 

20 mg nalbuphinium chioratum 2 m! izotoniás 
citrát puffer oldatban. 
e Javallat 

Közepes és erős postoperativ fájdalmak, nő
gyógyászati és szülészeti fájdalmak, szívinfarctust 

kisérő fájdalmak, apiátok által kiváltott narcosis utá
nilégzésdepressio (pL Fentanyi alkalmazása után). 
e Ellenjavallat 

A hatóanyag és paraben (alki!-4~hidroxibenzoát) 
iránti túlérzékenység. Asthmás betegségek (a nátri
um-diszulfif tartalom miatt a legsúlyosabb túlérzé
kenységi reakciók is felléphetnek). Koponya trauma 
és fokozott intracrania!is nyomás (csak kivételesen 

! adható, a beteg szigorú és állandó ellenőrzése mel-
lett, mivel légzésdepressio illetve liguornyomás nö
vekedés léphet fel és a klinikai tünetegyüttest is el~ 
torzíthatja, elhúzódó tudatzavart okozhat). Csökkent 
máj- és vesefunkció (esetleg nagyon óvatosan az 
adag csökkentésével adható). Csökkent légzés~ 

funkció: obstructív légúti megbetegedések, 
tüdőemphysema {esetleg nagyon óvatosan, mivel 
adása további 20-25%~os légzési perctérfogat 
csökkenést okozhat) A nalbuphin által okozott 
légzésdepressio nalexonnal megszüntethető. Ter
hesség alatt a szülési fázist kivéve {átjut a placen
tán) !égzésdepressiót okozhat Elegendő tapaszta
lat hiányában 18 év alatti életkor. 
e Adagolás 

lm. vagy iv., kizárólag rövid kezelésekre {legfel
jebb 3 postoperativ napon át). 

Felnótteknek a szokásos adag O, 15-0,30 mg/ 
ttkg. Szükség esetén az adagot 3-6 óránként ismé
telni lehet Legnagyobb egyszeri adagja nem halad
hatja meg a 0,30 mg/ttkg-ot (ez 21 mg/70 ttkg-nak 
felel meg). Legnagyobb napi adagja nem haladhat
ja meg a 24mg/ttkg--ot (ez 168 mg/70 ttkg-nak felel 
meg). 
e Mellékhatás 

Sedativ hatás, kábultság, szédülés, fejfájás, ide
gesség, depressio, zavartság, ha\lucinátio, dyspho
ria, euphoria. Izzadás, émelygés, szájszárazság, 
hányás. Vérnyomásváltozás, tachycardia, bradycar
dia. 

Bőrpír, bőrégés, viszketés. Légzésdepressio 
(0,3 mg/ttkg hatására 20-25% légzési perctérfogat 
csökkenés). Fájdalom az injekció helyén. 
e Gyógyszerkölcsönhatás 

óvatosan adható: 
- központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel 

(hatásuk erősödhet); 
- fenotiazinokkal vagy penicillinszármazékokkal 

(fáradtságérzés, hányás gyakrabban, illetve erő

sebben jelentkezhet). 
• Figyelmeztetés 

Központi idegrendszerre ható gyógyszerekkel 
való együttadása esetén hatása erősödhet, ezért 
ezt az adag megállapításánál figyelembe kell venni. 

Tilos együtt adni alkoholla!, mert a központi 
idegrendszeri hatások fokozódhatnak. 

Fájdalomcsillapító opiát kezelés alatt álló bete
geken elvonási tüneteket okozhat ellenszerként iv. 
martin adandó. 

Nátrium-diszulfit tartalma miatt különösen asth-
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más betegek esetén túlérzékenységi reakció követ
kezhet be, amely hányingerben, hasmenésben, 
akut asthmarohamban, eszméletzavarban vagy 
shockban nyilvánulhat meg. Ezek a reakciók egyén
tól függóen rendkívül különbözók lehetnek, de élet
veszélyes állapothoz is vezethetnek, 

A placentán áthatol, ezért szaléskor való alkal
mazása esetén az újszülötteken légzés-,_._§l!?fvagy ke-
ringési depressio léphet fel. · 

Amikor Fentanyl, illetőleg hasonló típusú apiold
dal végzett kezelés okozta légzésdepressio felfüg
gesztésére adják, az analgesia esetleges gyengülé
sével lehet számolni. 

Alkalmazásának és a psychomotoros teljesít
ményt befolyásoló hatásának időtartama alatt jár
művet vezetni, vagy baleseti veszéllyel járó munkát 
végezni tilos. 

Eltartás: 25 °C alatt. 
• Megjegyzés: + + V Sz 
• Törzskönyvi szám: K- 1313 

Fungistaticus és fungicid hatású polién antimy
coticum. A Streptomyces noursei termelL Az élesz
tógombák ellen specifikus hatású, meggátolja a 
gomba légzését, cukorfelhasználását és az intracel
lularis fehérjeszintézist. A nisztatin a gomba plas
ma-membránjában az ergosterolhoz kötődik és a 
gombasejtben pórusok, csatornák kialakulását 
eredményezi, amin kifolyik a sejt tartalma. Elsősor
ban a Candida speciesek ellen hatásos. Ezenkívül a 
következő gombákra is hat: Blastomyces dermatitis, 
Blastomyces brasi!iensis, Coccidioides immitis, 
Cryptococcus neoformans, Histop/asma capsu/a
tum, Epidermophyton, specieszek. 
e Hatóanyag 

500 OOO NE nystatinum drazsénként 
e Javallat 

Az emésztőtraktus - elsősorban Candida a!bi
cans elterjedése által okozott- gombás fertőzései. 
Széles spektrumú antibiotikumok használatakor 
candidiasis kialakulásának megelőzése. 

Aspergillosis, candidiasis-hypersensitivitás 
syndroma, candida-pneumonia, candida vaginitis. 
e -Ellenjavallat 

Nystatin-túlérzékenység. 
• Adagolás 

Szokásos adagja fe!nótteknek3x1-2 drazsé na
ponta (1.5- 3 millió NE), szájüregi gombafertőzés 
esetén a drazsé elszopogatása célszerű. prophy
laxisra napi 1 millió NE adása javallt. 

Gyermekeknek: szokásos adagja napi 
4x100000 NE. 



• MeUékhatás 
Nagyobb dózisok alkalmazása után gastroin

testinalis tünetek, igen ritkán felsé légúti irritáció, át
meneti bőrkiütés. 
• Gyógyszerkölcsönhatás 

K!órhexidinnel antagonista hatású, a mafenid 
maleát hatását csökkenti. 
• Figyelmeztetés 

Terhesség és szoptatás esetén, mivel a gyógy-
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szert az FDA a C terhességi kategóriába sorolja, 
alkalmazásához orvosi javallat, konzultáció szOk
séges. 

Tejcukor tartalma miatt a tejcukor-érzékenység
ben szenvedó betegeken gyomor-bélrendszeri pa
naszokat okozhat. 

Eftartás;.húvös helyen. 
• Megjegyzés: + V 
• Törzskönyvi szám: Tsz.: 3230 

JEGVZETEK 


	20170522164654390
	20170522175618500
	20170523100945136
	20170523105720538

